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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO)

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Declaratórios de Id 13881187, apresentados pela Parte Autora; II) intimar a 

Parte Requerida para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, ao teor do 

Art. 1.023, §2º do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001344-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para manifestação acerca dos 

Laudos sob Id 11499093 e 13895245, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de presunção de concordância. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001968-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN GIEYSE SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

R. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca do Estudo 

Social sob Id 13895546, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002409-35.2017.8.11.0007

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:

SILVANA PEREIRA ARAUJO (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso do prazo de suspensão, 

deferido sob Id 10346003; II) intimar a Parte Autora para informar sobre o 

cumprimento do acordo, requerendo o que entender pertinente, no prazo 

de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001281-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguridade Social (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para que compareça à Perícia Médica 

designada para 20/07/2018, às 15:00h, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

(Porta nº 56) do Forum desta Comarca. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000463-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. G. N. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. H. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000463-91.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ROZIMAR APARECIDA GAMAS NEVES RÉU: CLEYTON DE OLIVEIRA 

HEIDRICH Vistos. Cuida-se de ação dissolução de união estável c/c 

alimentos pedido liminar ajuizada por Rozimar Aparecida Gamas Neves 

contra Cleyton de Oliveira Heidrich, todos devidamente qualificados. Relata 

a parte autora que viveu em união estável com o requerido pelo período 

aproximado de 10 (dez) anos, sendo fruto deste relacionamento a filha 

Gabriela Gamas Heidrich, contudo, a convivência entre o casal ficou 

insustentável, e como a união estável havia sido registrada em cartório, 

requer a dissolução da união. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da Justiça 

Gratuita, concedendo ainda a guarda provisória da menor Gabriela em 

favor da requerente ora genitora, fixando ainda, alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, designando ainda, audiência de 

conciliação (Id. 12236624). As partes se compuseram amigavelmente 

parcialmente na audiência de conciliação quanto direito de visitas, 

conforme termo de audiência (Id. 13701876), sendo que na mesma 

oportunidade o Ministério Público opinou pela homologação quanto à 

dissolução da união estável, guarda unilateral em favor da genitora e 

visitas, nos termos do acordo, enquanto se manifestou pela majoração 

dos alimentos provisórios outrora arbitrados, para R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês. 

Ainda em audiência, a parte autora requereu que a empregadora do 

requerido fosse oficiada, para que providencie o necessário a fim dos 

descontos em relação as prestações alimentícias sejam debitados em 

folha de pagamento. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise detida dos autos, vejo 

que as partes compuseram amigavelmente quanto a dissolução da união 

estável, a guarda provisória de sua filha em comum, consoante termo de 

Id. 13701876. Quanto aos alimentos as partes requereram o 

prosseguimento do feito. Destarte o Ministério Público entendeu que além 

de possível homologar o acordo parcial nos termos entabulado pelas 

partes, também há a possibilidade de continuar com a ação quanto aos 

alimentos. Assim, em observância ao que dispõe o artigo 356, incisos I e II, 

do CPC “o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver 

em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355”. Portanto, 

ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes quanto ao direito de visitas, uma vez que preserva 

suficientemente os interesses do menor, HOMOLOGO PARCILMENTE POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes em relação ao direito de visitas, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença. Em 

consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, c/c artigo 

356, incisos I, ambos do CPC/2015. Sem custas e sem condenação em 

honorários advocatícios. Ultrapassado o prazo para recursos, EXPEÇA-SE 
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alvará ao cartório competente para averbar a dissolução da união estável. 

Ademais, tendo em vista que a parte requerida em sede de audiência de 

conciliação, propôs a título de prestação alimentícia o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), entendo por bem, diante da disponibilidade do 

requerido, MAJORAR a pensão alimentícia na quantia supramencionada, 

até decisão ulterior. OFICIE-SE a empregadora do requerido (Loja Gazin), 

para que providencie o necessário para os descontos em folha de 

pagamento da prestação alimentícia, no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a ser revertida na conta indicada na inicial, qual seja 

“Caixa Econômica Federal, agência nº 0854, operação nº 013, conta nº 

00653078-3 (Rozimar Aparecida Gamas Neves)” sic. Id. 11919541. 

AGUARDE-SE o prazo do requerido para apresentação de contestação. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vistas ao Ministério Público para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar parecer. Ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 

19 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000497-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000497-37.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por Luiz Antônio Borba Graminho em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos já qualificados. Intimada para 

impugnar, a parte executada concordou com os cálculos apresentados 

pela credora (Id. 13035948). Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Não havendo impugnação, tendo a 

autarquia ré concordado com o cálculo elaborado pela parte exequente 

(Id. 13035948), HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados ao 

Id. 12007943, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Sem 

custas e sem condenação em honorários sucumbências, uma vez que a 

parte executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado pela 

credora (art. 1º-D da Lei n. 9.494/97). REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015). OBSERVE-SE, no 

precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os 

precatórios deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda 

que exista litisconsórcio), bem como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. CUMPRA-SE, 

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

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

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

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 21 

de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000907-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (EXEQUENTE)

F. S. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000907-95.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: FERNANDA SANTANA DOS SANTOS, ARTHUR SANTANA 

DOS SANTOS EXECUTADO: ELEILSON SANTOS MOURA Vistos. Trata-se 

de cumprimento de sentença proposta por Arthur Santana dos Santos 

representado por sua genitora Fernanda Santana dos Santos contra 

Eleilson Santos Moura, todos devidamente qualificados. Ao Id. 13871460 a 

parte executada informou ao Juízo o pagamento do débito alimentar 

(comprovante de depósito de Id. 13871460). Intimada para se manifestar a 

parte exequente pugnou pela extinção do feito e revogação do mandado 

de prisão expedido em desfavor do executado (Id. 13885007). Vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos, 

vejo que o feito alcançou o seu objetivo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, considerando 

que foi satisfeita a obrigação. Sem custas e sem condenação em 

honorários advocatícios. EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do 

executado, salvo se por outro motivo estiver preso. Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 28 de junho de 2018. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002182-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO POLIZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DE ANDRADE POLIZELLI (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial sob Id 13908822, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003304-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE REGIS DE AQUINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JOÃO NUNES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003304-93.2017.8.11.0007. AUTOR: 

SOLANGE REGIS DE AQUINO RÉU: JOAQUIM JOÃO NUNES DE SOUZA 

Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 13062322, assim, em prosseguimento ao 

feito DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de agosto de 2018, 

às 17h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSC, 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). Cite-se o requerido no endereço 

declinado ao Id. 13062322 e intime-se a requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. O mandado direcionado ao 

Requerido deverá conter apenas os dados necessários à audiência e 

NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial, assegurado ao réu o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que 

determinado no §1º do art. 695, do CPC. Consigne-se nos mandados 

destinados à Requerente e ao Requerido que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá 

observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Alta Floresta-MT, 18 de junho de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001498-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001498-57.2016.8.11.0007. AUTOR: 

JOSELITA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação previdenciária de amparo ao 

deficiente com antecipação de tutela proposta por Joselita de Oliveira 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos. Alega a autora que possui transtornos de discos vertebrais, 

lumbago com ciática, dor lombar baixa e osteofito, respetivamente CID 10 

M51, CID 10 M54.4, CID 10 M54.5 e CID 10 M25.7, razão porque requereu a 

concessão do benefício assistencial administrativamente, sob NB 

701.885.612-5, mas, teve seu pedido negado pela autarquia. Salienta que 

em função de sua deficiência física, tem dificuldades nas tarefas 

cotidianas, necessitando da ajuda de terceiros para atividades simples. 

Por essas razões, pleiteou a concessão de tutela antecipada e, no mérito, 

a condenação do requerido à concessão do benefício de amparo 

assistencial, desde a data do requerimento administrativo. A Inicial veio 

instruída com diversos documentos. Pela decisão de Id. 4587400 a inicial 

foi recebida, oportunidade, também, que foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, nomeado perito judicial, o médico perito, bem como, 

determinada a realização de estudo socioeconômico. Ao Id. 5006761 foi 

carreado aos autos o estudo social. Laudo pericial aportado aos autos ao 

Id. 8033524. Devidamente citada, a autarquia previdenciária contestação a 

ação (Id. 8833277), arguindo a preliminar de prescrição e 

subsidiariamente, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. Ao Id. 

9501005 a requerente apresentou impugnação à contestação. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 17/06/2015 

e a ação foi ajuizada em 29/12/2016 (data do protocolo), portanto, longe 

de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, assim, 

rejeito a preliminar manejada pela autarquia ré. Estando devidamente 

instruído o feito e não havendo preliminares a serem decididas, passo ao 

julgamento do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC/2015, 

não havendo necessidade de dilação probatória. Nota-se que no presente 

caso a controvérsia do embate recai apenas sobre dois aspectos, quais 

sejam, o fato de a autora sofrer, ou não, de deficiência 

(física/mental/intelectual ou sensorial) que lhe tragam impedimentos de 

longo prazo, bem como, se atende ao requisito econômico para o fim de 

concessão do benefício pleiteado. Pois bem. O benefício de amparo 

assistencial foi instituído para garantir a subsistência da parcela da 

população impossibilitada de trabalhar e sem meios próprios de 

subsistência, devido à idade avançada ou por ser portadora de 

deficiência, independentemente de qualquer reciprocidade contributiva. 

Para fazer jus ao benefício, o portador de deficiência, além de comprovar 

a doença incapacitante, deve demonstrar a hipossuficiência financeira 

familiar, nos termos do artigo 203, V da Carta Magna: “Art. 203. A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (…); V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei”. A matéria foi regulamentada pela Lei nº 8.742/93, 

que dispõe sobre a organização da assistência social, estabelecendo em 

seu artigo 20 o seguinte: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, 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. § 2o 

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 3o 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. (…)”. Deste modo e, sem sombra de dúvidas, a 

concessão do benefício de amparo assistencial restringe-se à 

comprovação, pelo requerente, do preenchimento cumulativamente de dois 

requisitos, quais sejam ser portador de deficiência que lhe traga limitações 

de longo prazo, e possuir renda familiar “per capita” inferior a ¼ do salário 

mínimo vigente. Nesta toada, consta no laudo pericial juntado ao Id. 

8033524 que a autora possui impedimentos para realizar atividades 

cotidianas, bem como o estudo social realizado com a parte requerente 

confirmou que esta necessita de auxílio para subsistir, tendo uma renda 

de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), o que configura que o benefício de 

prestação continuada a ela é imprescindível. Vale ressaltar que o presente 

benefício, assim como os demais, se concedido, pode sofrer alteração, 

isto, caso haja comprovada melhora da situação anteriormente 

averiguada, podendo, inclusive, ser suspenso/revogado tal benefício. Por 

oportuno, vale registrar que o significado para o termo incapacidade 

assinalado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) deve ser 

buscado na realidade do mundo da vida, com atenção redobrada sobre 

suas contradições insuperáveis. Vejamos recente julgado a respeito do 

tema em caso análogo: “PREVIDENCIÁRIO. LOAS. COMPROVAÇÃO DE 

INCAPACIDADE. REMESSA TIDA POR INTERPOSTA. DIB. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. (...) 2. O benefício assistencial 

funda-se no art.20 da Lei 8.742/93, que garante a percepção de um 

salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de 

tê-la provida por sua família. Para fins da concessão deste benefício, a 

pessoa portadora de deficiência é aquela que tem impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. De seu 

turno, considera-se incapaz de prover a sua manutenção a pessoa cuja 

família possui renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo, critério que pode ser mitigado em razão de prova que 

indique a existência da miserabilidade no caso concreto. 3. O impedimento 

de longo prazo, na demanda analisada, restou comprovado pela pericia 

judicial (fls. 114/120), que atesta que a Parte Autora é portadora de um 

conjunto de patologias ( coluna dorsal com osteofitos em fase adiantada 

em bordos Antero-laterais de corpos vertebrais torácicos, hipertensão 

arterial sistêmica, arritmia complexa com baixa carga), necessitando de 

acompanhamento médico uso de medicação contínua. Ademais, no quesito 

nº 06 o perito atesta que a autora está permanentemente incapaz. (...) 

(ACORDAO 00045642020064013501, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA 

BAHIA, e-DJF1 DATA:19/12/2016 PAGINA:.) “. Das informações 

colacionadas no laudo pericial, percebo que a dificuldade criada a 

requerente por sua deficiência física tem o condão de lhe tirar sua 

independência, haja vista que até para os afazeres domésticos necessita 

de ajuda. Portanto, entendo estar provado o requisito da incapacidade da 

parte autora. Destarte, a deficiência apresentada pela autora preenche um 

dos requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, qual seja o da 

incapacidade, nos resta, agora, avaliar tocante à condição da família de 

prover a manutenção da autora. No ponto, cumpre salientar, que o 

segundo requisito, regido pelo § 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 

(possuir renda familiar inferior a ¼ do salário mínimo vigente), deve ser 

avaliado com maior ponderação, isto, a fim de se atingir o cunho social 

para o qual a LOAS foi criado, visualizando-se, para tanto, a situação de 

miserabilidade da parte autora. Assim, para melhor visualizar o campo 

socioeconômico da parte autora, realizou-se o estudo de Id. 5006766, o 

qual relata que a renda familiar “per capita” da requerente é de R$ 87,00 

(oitenta e sete reais), derivada do auxílio do bolsa família. “In casu”, tenho 

que restou comprovada a situação de miserabilidade da parte autora, uma 

vez que embora a renda “per capita” de grupo familiar é inferior a ¼ do 

salário mínimo, é de se destacar que a família é composta apenas por ela, 

desta forma, a mesma não apresenta capacidade de gerir sua vida 

sozinha, cumprindo, pois, o requisito do artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93. 

Por fim, cumpre ressaltar que o benefício em questão possui caráter 

nitidamente assistencial, ou seja, deve ser destinado àquele que dele 

necessita e comprove sua necessidade, o que é o caso dos autos. 

Tocante ao termo inicial, este será da data do requerimento administrativo 

(17/06/2015 - Id. 4547837), conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. Afasta-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, 

porquanto o deslinde da controvérsia requer apenas a análise de matéria 
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exclusivamente de direito. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, 

o termo inicial para a concessão do benefício assistencial de prestação 

continuada é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a 

partir da citação. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgRg-REsp 1.532.015; Proc. 2015/0112835-7; SP; Segunda 

Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 14/08/2015)“. Destarte, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício do amparo 

social, imperiosa se faz a concessão do mesmo. DISPOSITIVO Nos termos 

do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora Joselita de oliveira e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de 

amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência, desde a data do 

requerimento administrativo (17/06/2015 – Id. 4547837), com renda mensal 

equivalente a um (01) salário mínimo; b) A efetuar o PAGAMENTO das 

parcelas retroativas quanto ao benefício de amparo assistencial a pessoa 

portadora de deficiência, desde o requerimento administrativo 

(17/06/2015), até a data imediatamente anterior à sua implantação (DIP), 

devendo sobre tais parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação 

(súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela; c) 

Por derradeiro, CONCEDO os efeitos da antecipação de tutela. OFICIE-SE 

ao requerido, observando-se o disposto no art. 387 da CNGC/MT, 

REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, consignando-se o prazo 

máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). 

Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC/MT segue 

ementa: “a) Segurado: Joselita de Oliveira. b) Benefício: Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência. Lei nº 8.742/93 (LOAS). c) Renda 

mensal: R$ 87,00 (oitenta e sete reais). d) Direito ao recebimento das 

parcelas atrasadas reconhecido desde a data do requerimento 

administrativo (17/06/2015), até sua efetiva implantação”. 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. Alta 

Floresta-MT, 18 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141272 Nr: 3660-42.2016.811.0007

 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: Marcia Regina da Costa

 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: FABIO JOÃO SOITO - OAB:RJ 

114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113815, Marcio Henrique Pereira 

Cardoso - OAB:MT 7.659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se manifestem, acerca 

da complementação do laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132535 Nr: 6543-93.2015.811.0007

 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: Valcir Dondoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Dondoni- Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa Lima - 

OAB:5956/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione os autos complementando as primeiras declarações nos 

moldes do artigo 620 do CPC/15, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito (artigo 485, incisos II e III, do CPC).

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121556 Nr: 361-91.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFCdO, Neli Viturino Cosmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Plens de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/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 patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141694 Nr: 3892-54.2016.811.0007

 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: Olga Rosa Lucca

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/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 patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 21420 Nr: 4394-81.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Terra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, João Ricardo Moreira - OAB:7881, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:8508/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 patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59502 Nr: 4100-19.2008.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leonice Silvério Cavalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diário Editora e Radiodifusão Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

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

custas ficam as partes dispensadas, nos termos do § 3º do artigo 90 do 

CPC.Sem honorários advocatícios.Com relação às informações obtidas da 

Receita Federal, via Infojud (fls. 163/179), deverá a Secretaria da Vara 

observar o que dispõe o art. 477 da CNGC/MT, pois as informações 

econômico-financeiras das partes deverão ser arquivadas 

reservadamente em pasta própria, física ou eletrônica, dando ciência do 

seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência 

ou ressalvada a hipótese o Juízo determinará a tramitação dos autos em 

segredo de justiça. Assim, como inexiste qualquer determinação para o 

feito correr em segredo de justiça, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara o 

desentranhamento IMEDIATO dos documentos de fls. 163/179, devendo os 

mesmos serem arquivados em pasta própria. Quanto ao valor bloqueado 

às fls. 250/215, INDEFIRO o levantamento da quantia, pois logo após a 

ordem judicial de bloqueio as partes entabularam acordo, no qual ficou 

estabelecido que o executado pagará a exequente a quantia de R$ 

11.000,00 (onze mil reais), divididos em 11 parcelas, iguais e sucessivas, 

o que importará ao final do pagamento na quitação da dívida. De igual 

modo, o valor bloqueado judicial no valor de R$ 528,26 (quinhentos e vinte 

e oito reais e vinte e seis centavos), as partes nada dispuseram, 

sobrevindo aos autos pedido de levantamento do valor penhorado pela 

exequente após o acordo firmado, razão pela qual entendo que a referida 

quantia deve ser restituída a parte executada.Assim, INTIME-SE o 

executado para que indique nos autos os seus dados bancários para o 

levantamento do valor. Aportando a informação, EXPEÇA-SE alvará judicial 

para o levantamento da quantia penhorada, devendo o valor ser 

transferido para a conta bancária.No que tange a restrição veicular às fls. 

180, PROCEDO à baixa, via sistema RENAJUD, conforme extrato 

anexo.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001233-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN MACHADO DE BRITO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000179-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar 

sobre o laudo pericial.

Edital Citação

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1000654-39.2018.8.11.0007 PJE

PARTE AUTORA: Nome: SINVALDO CARDOSO DE SAL e MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS SAL, Endereço: RUA DAS FLORES, 232, 

CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000. PARTE RÉ: Nome: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, - ATÉ 385/386, CHÁCARA 

URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 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: SINVALDO CARDOSO DE SAL e MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS SAL, ingressaram 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. Os 

requerentes são casados e legítimos possuidores do imóvel urbano com 

área de 500,00 M² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote 

urbano n.º 02, quadra R-14, 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 02/11/1985 a requerida vendeu o lote objeto da lide a Sra. Maria do 

Carmo Ferreira, 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. Por fim, no dia 12/06/1997 o lote urbano n.º 02, quadra R-14, 

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 pelos 

requerentes. 11. Portanto, os requerentes detêm a cadeia possessória, do 

lote urbano há mais de 32 anos, sendo que a posse sempre foi exercida 

de forma ininterrupta e pacifica. 12. Em tempo, os requerentes realizaram 

no imóvel a construção de uma casa, a qual se destina a moradia da 

família. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Área de 500,00m2 

(quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 02, 

quadra R-14, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, 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 

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 – Vislumbrando possível interesse jurídico de Unibanco – União de 
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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, Matrícula 7104, digitei. Alta 

Floresta - MT, 27 de junho de 2018.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1000941-02.2018.8.11.0007 PJE

PARTE AUTORA: Nome: MARIA AUGUSTA CORNETTIONE NARDO, 

Endereço: RUA PROFESSOR JOSÉ WILSON DE ANDRADE, 554, CENTRO, 

CARLINDA - MT - CEP: 78587-000.

PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, - 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:MARIA AUGUSTA CORNETTIONE 

NARDO 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 viúva e legítima possuidora do imóvel urbano com 

área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote 

urbano n.º 03, quadra R-6, 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 18/11/1985 a requerida vendeu o lote objeto da lide ao Sr. Ademar 

Castilho, 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. Após, 

presumisse, que o referido lote foi adquirido pelo casal Matilde Castilho da 

Fonseca e José Xavier da Fonseca. 11. Por fim, no dia 23/12/1992 o lote 

urbano n.º 03, Quadra R-6, 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 pelo, já falecido, esposo da 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: Lote identificado pelo Lote n.º 03, quadra R-6, Loteamento 

Embrião Urbano de Carlinda, com área de 500,00m2 (quinhentos metros 

quadrados), registrado sob a matrícula 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 – 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. As providências." Eu, 

MOACIR DE CASTILHO, matrícula 7104, digitei. Alta Floresta - MT, 28 de 

junho de 2018.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1001168-89.2018.8.11.0007

PARTE AUTORA: SUELI BAPTISTA DE LIMA, brasileira, solteira, do lar, 

portadora do RG nº 1429371-4 (SSP/MT), inscrita no CPF sob o nº 

985.712.491-72, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, Lote 02, Quadra 

RS-10, Setor Residencial, município de Carlinda-MT, CEP 78.587-000, tel. 

(66) 98419-8385 e/ou (66) 98457-9661. ADVOGADO(A) DA PARTE 

AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 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: SUELI BAPTISTA DE LIMA propôs 

ação de USUCAPIÃO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, na forma que passa a expor e 

requerer. DOS FATOS A autora é legítima possuidora do imóvel urbano 

denominado Lote 02, Quadra RS-10, situado no Embrião Urbano de 

Carlinda, com área de 360,00 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 1993 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 lote pela 

autora se deu em 04/04/2006. Nesse ínterim, há 12 (doze) anos Sueli 

exerce a posse do imóvel urbano em questão, de forma ininterrupta 

(contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceu sua 

moradia habitual, além de ter realizado melhorias. Ressalta-se que a autora 

detém a cadeia possessória advinda de sucessivos instrumentos 

particulares de compra e venda (anexos) do lote urbano há mais de 24 

(vinte e quatro) 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 adiante arroladas. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Ímóvel urbano denominado Lote 02, Quadra RS-10, situado no Embrião 

Urbano de Carlinda, com área de 360,00 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), 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 
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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, 28 de junho de 

2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR LATER BOTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (REQUERIDO)

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003443-45.2017.8.11.0007 Vistos. Em razão da 

Portaria de n. 629/2018-PRES, fixando o expediente do Poder Judiciário do 

dia 27.06.2018 das 08:00 horas às 12:00horas, em virtude do jogo do 

Brasil X Sérvia, REDESIGNO a audiência designada nos autos para o dia 

20 de setembro de 2018, às 14h:20min. No mais, cumpra-se nos termos da 

decisão inicial. Alta Floresta, MT, 26 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000100-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/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)

 

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, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BONANZA - ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

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 manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida com as ressalvas "ausente", no prazo de 

05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000413-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO VALDIR WIEGERT (EXECUTADO)

VIACAO SILVESTRE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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 decisão ID 8720845. 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 

Online”), 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000413-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO VALDIR WIEGERT (EXECUTADO)

VIACAO SILVESTRE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a exequente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos o novo endereço 

do executado EGÍDIO VALDIR WIEGERT, considerando que a carta de 

citação foi devolvida pelos Correios indicando que o endereço é 

"desconhecido" (ID 11673189).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145318 Nr: 486-33.2004.811.0108

 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: Laucídio Azambuja de Freitas, Eliseu Lemos Padilha, 

Deoclecio Boeira Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronald Gripp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deoclécio Boeira Braga - 

OAB:MT-2.169-B, Simone Camargo - OAB:49.110/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daisy aparecida tessaro - 

OAB:2441/MT, juarez de souza lima - OAB:2291/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 1.286,75 (um mil e duzentos e oitenta e seis 

reais com setenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de folha 603/603 verso.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

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

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON DOS SANTOS PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000350-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS 

PEREIRA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. 

11991659), não compareceu à sessão de conciliação designada, 

consoante termo juntado na movimentação de ID n.º 12540153. 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. 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. Entretanto, verifica-se 

que a parte autora requereu a justiça gratuita e anexou declaração de 

hipossuficiência (ID nº. 11748541 – Pág. 3), e por tais razões deixo de 

condená-la no pagamento de custas processuais. 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. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a 

explanação alhures apontada e conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 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. 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 maio de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON DOS SANTOS PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000350-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS 

PEREIRA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. 

11991659), não compareceu à sessão de conciliação designada, 

consoante termo juntado na movimentação de ID n.º 12540153. 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. 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. Entretanto, verifica-se 

que a parte autora requereu a justiça gratuita e anexou declaração de 

hipossuficiência (ID nº. 11748541 – Pág. 3), e por tais razões deixo de 

condená-la no pagamento de custas processuais. 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. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a 

explanação alhures apontada e conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 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. 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 maio de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

julho de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO LUIZ ARSEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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: 

1000266-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANACLETO LUIZ ARSEGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas deixam dúvida quanto à legalidade ou não da inclusão do nome 

do autor em cadastro de inadimplentes pela ré. Apesar de aduzir na 

exordial que desconhece a origem da anotação, alegando que não possui 

relação jurídica com a ré, em sede de contestação a requerida trouxe aos 

autos faturas desde maio de 2014 até dezembro de 2015, indicando no 

histórico de lançamento transações efetuadas no comercio local de Alta 

Floresta/MT. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do 

CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 26 

DE JULHO DE 2018 às 15h00min. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. 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, 

13 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: 1000266-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO LUIZ ARSEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 

1000266-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANACLETO LUIZ ARSEGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas deixam dúvida quanto à legalidade ou não da inclusão do nome 

do autor em cadastro de inadimplentes pela ré. Apesar de aduzir na 

exordial que desconhece a origem da anotação, alegando que não possui 

relação jurídica com a ré, em sede de contestação a requerida trouxe aos 

autos faturas desde maio de 2014 até dezembro de 2015, indicando no 

histórico de lançamento transações efetuadas no comercio local de Alta 

Floresta/MT. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do 

CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 26 

DE JULHO DE 2018 às 15h00min. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. 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, 

13 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: 1001116-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001116-64.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EVALDO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que as provas até então produzidas deixam dúvida quanto à 

legalidade ou não da inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes pela ré. Apesar de aduzir na exordial que desconhece a 

origem da anotação, alegando que não possui relação jurídica com a ré, 

em sede de contestação a requerida afirmou que o autor é titular da linha 

telefônica nº. (66) 99625-0718, e trouxe aos autos relatório das chamadas 

efetuadas no período compreendido entre 10/05/2011 a 29/11/2012. 

Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 26 DE 

JULHO DE 2018 às 16h00min. As testemunhas, até o máximo de três para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. 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, 13 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: 1001116-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001116-64.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EVALDO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que as provas até então produzidas deixam dúvida quanto à 

legalidade ou não da inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes pela ré. Apesar de aduzir na exordial que desconhece a 

origem da anotação, alegando que não possui relação jurídica com a ré, 

em sede de contestação a requerida afirmou que o autor é titular da linha 

telefônica nº. (66) 99625-0718, e trouxe aos autos relatório das chamadas 

efetuadas no período compreendido entre 10/05/2011 a 29/11/2012. 

Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 26 DE 

JULHO DE 2018 às 16h00min. As testemunhas, até o máximo de três para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. 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, 13 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: 1002099-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ANTONOWISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

julho de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

julho de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

julho de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO 01444575120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IP COMERCIO EXTERIOR LTDA (REQUERIDO)

PRINT CARD ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

julho de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA NARDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

julho de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENO EDNO SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

julho de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

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

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

julho de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GUIMARAES MACEDO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

julho de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

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

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE KELLY DE SOUZA BERTOLA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

julho de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRESTANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVAN MARTINS DO PRADO (TESTEMUNHA)

MOISES SOUSA MELO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001531-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALERIO VIEIRA REQUERIDO: 

LUIZ CRESTANI Vistos. Considerando novamente a justificativa que 

impede a parte autora de comparecer à audiência, DEFIRO o pleito de 

redesignação do ato, com fulcro no artigo 362, inciso II, do CPC. Assim, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 09 de agosto de 2018, às 

14:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem ao 

ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 

385, § 1°, do CPC), acompanhadas de suas testemunhas (até o máximo de 

três para cada parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 20 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: 1001531-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRESTANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVAN MARTINS DO PRADO (TESTEMUNHA)

MOISES SOUSA MELO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001531-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALERIO VIEIRA REQUERIDO: 

LUIZ CRESTANI Vistos. Considerando novamente a justificativa que 

impede a parte autora de comparecer à audiência, DEFIRO o pleito de 

redesignação do ato, com fulcro no artigo 362, inciso II, do CPC. Assim, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 09 de agosto de 2018, às 

14:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem ao 

ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 

385, § 1°, do CPC), acompanhadas de suas testemunhas (até o máximo de 

três para cada parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 20 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: 1001389-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA METAL FORTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KEILA VIEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE TELES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

julho de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000950-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR COMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000950-95.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OSMAR COMPER EXECUTADO: 

AMBEV S.A. Vistos. A parte autora informou o descumprimento do acordo 

entabulado através do ID nº 7957863, requerendo a aplicação da multa e 

levantamento dos valores depositados judicialmente. Por sua vez, a parte 

devedora informa que realizou o cumprimento integral do acordo, bem 

como juntou comprovante de depósito judicial relativo à multa (ID nº 

13023046). Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

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

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

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

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

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

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, 15 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000912-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente, do inteiro teor da 

petição juntada no ID nº 13836166, para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002361-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação (petição num. 12864389) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição num. 

13547423. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor da parte credora, DESDE QUE o(a) 

patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 05 (cinco) 

dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso 

de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de junho 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010580-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

GEORGINA FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13839880 foi interposto 

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

13839884 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

138399880, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010663-14.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010663-14.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

EXECUTADO: BERGAMASCHI & CIA LTDA Vistos. INDEFIRO o pedido 

formulado pela parte executada, eis que, analisando detidamente os 

andamentos processuais através do Sistema PJE verifico que o causídico 

da parte executada foi devidamente intimado da r. sentença de ID nº 

1949481, conforme certidão de ID nº 3281749, bem como de todos os atos 

processuais subsequentes. Por consequência, REJEITO o incidente de 

impugnação à execução de sentença formulada pelo devedor e DEFIRO o 

prosseguimento da execução. Assim, considerando que restou 

parcialmente frutífera a penhora eletrônica do valor exequendo, 

expeça-se alvará de liberação do valor penhorado na conta bancária 
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indicada pela parte no ID num. 11579725. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 8 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001265-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENICLEIDE VIEIRA DA CRUZ ELIAS (EXECUTADO)

FRANCISCO ROZENO ELIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001265-89.2018.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT FRANCISCO ROZENO ELIAS e outros IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para 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 Rod. MT-325, Comunidade Sol Nascente. O recolhimento da 

diligência deverá 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 expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 28 de junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000465-61.2018.8.11.0007 MARTA APARECIDA DOS SANTOS 

BANCO DO BRASIL S.A 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, 28 de 

junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO NAZARIO OAB - PR61026 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000993-95.2018.8.11.0007 ANTONIO DA SILVA ROSA BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A 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, 28 de junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONTA COMERCIAL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GONCALVES RIBEIRO OAB - SP263339 (ADVOGADO)

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000894-28.2018.8.11.0007 RONTA COMERCIAL LTDA. Banco 

Safra S-A e outros 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, 28 de 

junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000968-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000968-19.2017.8.11.0007 JOAO BATISTA INACIO 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 acerca do laudo pericial ID 

13531444, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 

de junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALIA VELOSO DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001421-48.2016.8.11.0007 BRUNA NATALIA VELOSO DOS 

SANTOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 
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finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003340-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN DOS SANTOS COSTA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003340-38.2017.8.11.0007 RUAN DOS SANTOS COSTA 

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 acerca do laudo ID 13541819, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 de 

junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000598-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

CASSIANA GABRIEL KATO OAB - 018.982.531-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000598-40.2017.8.11.0007 I. K. N. D. S. AZUL LINHAS 

AEREAS 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 acerca do retorno 

dos autos da Instância superior, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 28 de junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002688-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ELEIA OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ELDINEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

CLEMENTE DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002688-21.2017.8.11.0007 CLEMENTE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES e outros (3) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar o Procurador do requerido Bradesco Seguros S.A para no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais no 

valor total de R$ 506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove 

centavos) por meio de guia(s) própria(s) que poderá ser emitida no site: 

www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - Primeira Instância, clicando no 

ícone (distribuição/mediação) devendo ainda comprovar o pagamento 

através da juntada do comprovante nos autos, sob pena de ser emitida 

certidão de dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT para fins de protesto. Nos casos em que o 

débito referente a custas pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a dívida será executada nos termos do Provimento nº 

11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor 

da causa atualizado: R$ 2.000,00 Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 28 de junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116090 Nr: 4344-35.2014.811.0007

 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: Marta Rodrigues dos Santos, Ricardo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uemerson Batista, Aglaci Aparecida Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Cristiane Iocca - 

OAB:MT/16.958-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Aglaci Aparecida Batista, Cpf: 

35494620930, Rg: 131.601 SSP PR Filiação: José da Luz e Placidina M. 

Batista, data de nascimento: 16/06/1954, brasileiro(a), natural de Irati-PR, 

solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua São Mateus, Nº 143, Bairro: Boa 

Nova I, Cidade: Alta Floresta-MT

Requerido(a): Uemerson Batista, Cpf: 05825744126, Rg: 2329277-6 SSP 

MT Filiação: Agleci Aparecida Batista, data de nascimento: 29/09/1990, 

brasileiro(a), natural de Peixoto de azevedo-MT, solteiro(a), prestador de 

serviço gerais, Endereço: Rua São Mateus, Nº 143, Bairro: Boa Nova I, 

Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:635,56 (seiscentos e trinta e cinco reais 

com cinquenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 94-102. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 222,16 (duzentos e vinte e dois 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZAMIRA GONCALVES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001442-53.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LOUZAMIRA GONCALVES DOS REIS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Diante da Portaria nº 841/2018, REDESIGNO a 

audiência para o dia 13 de Agosto de 2018 às 13h30min. No mais, cumpra- 

se integralmente a determinação de ID 13229710. Alta Floresta, 28 de 

junho de 2018. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juiz(a) de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 122/2018

 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 nos artigos 80, 

inciso II, 81, alínea B, e 86, do Código de Organização Judiciária do Estado 

de Mato Grosso; CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, § 2º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso; CONSIDERANDO ainda a quantidade de 

Serventias e a extensão territorial da Comarca de Barra do Garças; 

RESOLVE: 1. PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão 

da Correição Geral Ordinária nos Cartórios Extrajudiciais dos municípios de 

Araguaiana-MT, General Carneiro-MT, Torixoréu-MT, Pontal do 

Araguaia-MT, Cartórios de 1º e 2º Ofício de Barra do Garças, Diretoria do 

Foro, e Cartório Distribuidor desta Comarca, instaurada pela Portaria nº 

40/2018; 2. Remeta-se cópia a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, ao 

Ministério Público, Presidente da Subsecção da OAB deste município e aos 

Oficiais dos Cartórios dos Municípios de Araguaiana, General Carneiro, 

Torixoréu, Pontal do Araguaia e Barra do Garças-MT. 3. Esta Portaria entra 

em vigor na data de sua publicação. Barra do Garças, 29 de junho de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA nº 125/2018

 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 artigo 52, 

XXXIV, do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato 

Grosso-COJE/MT; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 110, e 293, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso-CNGC-E; CONSIDERANDO a necessidade 

paralisação do atendimento ao público no Cartório do 1º Ofício de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças, para a realização 

de mudança do acervo para o novo imóvel locado; CONSIDERANDO, 

ainda, o pedido formulado pelo Oficial Registrador Substituto do Cartório do 

1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do 

Garças, recebido por Malote Digital com código de rastreabilidade nº 

81120183465575, e a decisão nele proferida; RESOLVE: 1. Suspender o 

expediente externo do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos 

e Documentos de Barra do Garças, nos dias 02, e 03 de julho de 2018, 

para que mudança e instalação do acervo registral no novo imóvel locado, 

aconteçam com a maior segurança possível. 2. Remeta-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como a todos os Cartórios 

Extrajudiciais desta Comarca. 3. Cientifiquem-se a Promotoria de Justiça, 

Defensoria Pública e a O.A.B., e a imprensa local. 4. Afixe-se no átrio do 

Cartório, para conhecimento do público em geral. 5. Publique-se. Barra do 

Garças, 29 de junho de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO Juiz de 

Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72505 Nr: 5747-92.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Morales Clemente Soto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de 134 e DETERMINO a suspensão da execução pelo 

prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição (art. 

921, III, §1º, CPC/2015).

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191467 Nr: 11357-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 735,92 (setecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 277,67 (duzentos e setenta e 

sete reais e sessenta e sete centavos), referente à custas, e R$ 357,80 

(trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), referente a taxa, e 

o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184250 Nr: 5689-45.2014.811.0004

 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: Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuziamar Gonçalves da Cruz, Adão José de 

Souza Nunes, Luiz Fernando de Jesus, Angélica Ferreira Câmara Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863, Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 20.Diante disso, em razão do desinteresse da parte Autora no 

prosseguimento do feito com relação aos Requeridos ADÃO e ANGÉLICA 

(fls. 216/217), HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, tão somente em relação aos Requeridos 

ADÃO JOSÉ DE SOUZA NUNES e ANGÉLICA FERREIRA CÂMARA NUNES, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.21.RETIFIQUE-SE a capa dos 

autos.22.Após o decurso do prazo para manifestação da Requerida, 

DEUZIAMAR (item “24”), com ou sem manifestação, voltem-me concluso 

para ulterior deliberação e saneamento do feito.23.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245077 Nr: 2833-06.2017.811.0004

 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: LSF, DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 2833-06.2017.811.0004, 

Protocolo 245077, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245327 Nr: 3057-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Manso e Camargo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Transporte e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL 

GONÇALVES DOS REIS, para devolução dos autos nº 

3057-41.2017.811.0004, Protocolo 245327, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170290 Nr: 2614-32.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Cristina Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA 

LOURENÇO SILVA, para devolução dos autos nº 2614-32.2013.811.0004, 

Protocolo 170290, 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.: 188434 Nr: 9028-12.2014.811.0004

 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: Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elda Brito Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Analisando os autos, constato que o subscritor da petição acostada às 

fls. 84 não possui capacidade postulatória para representar o requerente, 

nos termos do artigo 104, do CPC/2015.

 2. Assim, a fim sanear a irregularidade da representação, nos termos do 

artigo 76, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, aportar aos autos a procuração conferida ao advogado de fls. 

84, sob pena de indeferimento do pedido de desistência e extinção do feito 

realizado às fls. 84.

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278185 Nr: 6177-58.2018.811.0004

 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: LPdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Pereira dos Santos - 

OAB:24040/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação de Divórcio, Guarda, alimentos e alteração do nome 

movida por Luana Pereira dos Santos em face de Marcos Aurélio Bento 

Pena.

2. O feito foi despacho às fls. 32, determinando-se a citação da parte 

requerida e fixação dos alimentos no importe de 01(um) salário mínimo.

3. Às fls. 34, manifesta a parte autora reiterando o pedido de desconto 

dos alimentos provisórios em folha de pagamento do requerido no item “h” 

dos pedidos da inicial.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a parte requerida é funcionário público estadual, 

integrante do Corpo de Bombeiro Militar, entendo cabível o desconto dos 

alimentos em folha de pagamento.

6. Assim, OFICIE-SE ao Diretor ou responsável pelo setor de Recursos 

Humanos da entidade empregadora (fls. 26) para efetuar o DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO do requerido, na importância de 01 (um) salário 

mínimo vigente no país, devendo o valor ser repassado à requerente, até o 

dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o disposto no art. 4º da 

Lei nº. 5.478/68.

 7. CITE-SE o requerido.

8. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271723 Nr: 2106-13.2018.811.0004

 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: AGMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 11.Deste modo, com fundamento no § 3ª do Artigo 55 do Código de 

Processo Civil, a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a 

remessa do presente processo à 3ª Vara Cível desta Comarca para 

apensamento e julgamento simultâneo. 12.Proceda-se as baixas e 

anotações necessárias. 13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195578 Nr: 878-08.2015.811.0004

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 19 de 509



TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco de Rezende, Alcinda Ribeiro Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco de Rezende - 

OAB:GO 40.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 Vistos.1.Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito ajuizada por JOÃO BOSCO DE REZENDE e ALCINDA 

RIBEIRO FIGUEIREDO em face de CLÁUDIO RIBEIRO.2.Citado, o requerido 

apresentou contestação às fls. 95/103, arguindo as preliminares de 

impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que nesta ação foi 

indevidamente atribuído o valor de R$ 26.882,42, enquanto na verdade o 

correto seria R$ 256.942,13, já que há cumulação de pedidos; bem como a 

falta de interesse de agir dos requerentes. Ao final, postula pela correção. 

3.Intimada, a parte autora se manifestou pela rejeição das preliminares e 

prosseguimento do feito, fls. 123/130.4.Após, vieram-me conclusos.5.É O 

RELATÓRIO. DECIDO.DO VALOR DA CAUSA6.Observa-se dos autos que 

os requerentes atribuíram à causa o valor de R$ 26.882,42, referente à 

alegada repetição do indébito. Todavia, como a parte autora busca não 

apenas o recebimento do referido valor, mas, também, a declaração de 

invalidade do contrato de arrendamento pecuário, objeto da ação de 

execução em apenso, e consequente inexistência de débito, deve o valor 

da causa corresponder à somatória dos valores de todos pedidos, nos 

termos do art. 292, VI, CPC/2015.7.Dessa forma, CORRIJO o valor da 

causa para R$ 256.942,13 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e 

quarenta e dois reais e treze centavos), com fundamento no art. 292, §3º, 

CPC/2015, devendo o autor promover o recolhimento das custas 

correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias. DA PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR8.A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que são fantasiosas as alegações da parte autora é 

matéria que se confunde com o mérito da demanda, o que será 

devidamente perquirido por ocasião da sentença.9.Destarte, REJEITO a 

referida preliminar. 10.Superadas as preliminares e não havendo outras 

questões a serem analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO.11. 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas a serem produzidas, 

no prazo de 15 (quinze) dias.12.Após, voltem-me os autos 

conclusos.13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98654 Nr: 3663-16.2010.811.0004

 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: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Francisco Thoma, Rosângela Kolinski 

Thoma, Danilo Varjão Alves, Município de Barra do Garças - MT, Júlia 

Renata Sampaio Martins, Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS BERTUCCI - 

OAB:12666-MT, Procurador do Município de Barra do Garças - 

OAB:000/MT, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. Verifico que o Sr. Sérgio Alves de Souza e sua esposa Srª. Júlia 

Renata Sampaio Martins foram denunciados a lide pelos requeridos 

(fls.89) e que a diligência de citação foi infrutífera conforme certificado em 

fls.113.

2. Constato ainda que nos autos em apenso – Cód.96544 houve a juntada 

de procuração de patrono constituído pelo Sr. Sérgio em fls.1.505/1.506, 

com endereço atualizado e diverso do informado na presente ação.

3. Desta feita, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos requeridos, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para que promovam a citação dos denunciados a lide, no 

endereço informado nos autos em apenso, qual seja, Rua G, Quadra 22, 

lote 04, Cidade Universitária, em Barra do Garças-MT.

4. COM a realização da diligência, ABRA-SE vistas ao Ministério Público, 

conforme suplicado em fls.160. Caso contrário, restando infrutífera a 

realização de citação dos denunciados a lide no endereço apontado no 

item anterior, voltem-me conclusos para fins do art.256, do CPC.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271249 Nr: 1771-91.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

 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:OAB/SP 327.026

 Vistos.

1. Ante a impossibilidade de comparecimento da parte autora na audiência 

designada, DEFIRO o pedido de fls. 94 e, por conseguinte, REDESIGNO a 

audiência de conciliação/mediação para o DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, 

Segunda-Feira, às 08hs30min (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

2. Intimem-se as partes, por meio de seus patronos constituídos.

3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276885 Nr: 5342-70.2018.811.0004

 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: Joana Francisca de Souza Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Bernardes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

para determinar a expedição de MANDADO DE IMISSÃO na posse do 

imóvel matriculado sob o nº 39.424, com área de 607,50 m², localizado na 

Rua Dourados, lote 01, quadra nº551, Bairro Jardim Nova Barra, situado 

neste Município, em favor da parte autora, Srª. JOANA FRANCISCA DE 

SOUZA BELEM, ficando o requerido, bem como terceiros, impedidos de 

adotarem qualquer medida que contrarie o domínio do autor e não tenha 

sido outorgada por este, de forma regular.16.Autorizo, desde já, o uso de 

força policial, caso necessário para o cumprimento desta decisão. 

17.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 

03.09.2018, às 08h00min (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o 

autor por meio de seu advogado.18.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. 19.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. 20.DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §3º, 

do CPC. 21.Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236699 Nr: 13942-51.2016.811.0004

 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: Marcely Longo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO:15.Diante de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido 

de fls. 75/76, devendo a Nobre Gestora expedir alvará para levantamento 

de valores depositados na conta judicial descrita às fls. 77 em favor da 

parte autora, conforme pleiteado. 16. Após, retornem os autos ao 

arquivo.17.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96544 Nr: 1499-78.2010.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acioni da Silva Marques, Adair Jovencio 

Ferreira, Belmiro Alves de Melo, Atemy Ramos de Oliveira, Antônio Dias 

Cabral, Antão Divino Arbués Nery, Deocleciano de Moraes Ferreira, 

Espolio de Epaminondas Antônio de Farias, Cogo Indústria e Comércio de 

Baterias Ltda, Edivaldo Almeida Farias, Benedito Pereira da Silva, E. L. 

Esteves Imobiliária, Daniel Oliveira do Carmo, Edson Teixeira Araujo, Ilza 

Maria de Morais Silva, Sandoval Oliveira Faria, Juarez Viana Ferreira, 

Paulo Francisco Thoma, Leandro Gouveia de Moraes, Marcelina Firmina de 

Sousa, Hermes Gabriel da Silva, João Batista Alves de Deus, Teófilo José 

de Santana, Epaminondas Oliveira Farias, Fabricio Borges da Silva, João 

Batista Alves Guedes, Luceia de Fátima Ribeiro Leite, Ugleber Borongá 

dos Reis Silva, Leonardo Gouveia Pimentel, Sérgio Alves Souza, Ênio José 

Basso, José Isolde Ribeiro Pedroso, Ana Maria de Castro Farias, Dorvalina 

Maria da Silveira, Marizete Pereira da Silva, Alaor Moreira dos Santos, 

Helio Rodrigues da Luz Filho, Felicia Ramon Ribeiro, Luzia Maria de 

Carvalho, Oedes Fernandes da Silva, Sidronilia de Campos Silveira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Alexandre Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:12.203-A, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 12.672, 

Anderson Adiel Postal - OAB:MT 11.844, Antônio Mariano dos 

Santos - OAB:MT 10.115, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 

15.027 A, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Eurípedes Ferreira Martins Junior - OAB:MT/20393, Greice Kelly 

Varela Pereira - OAB:14436, JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:190303/MT, JOSÉ CARLOS BERTUCCI - OAB:12666-MT, LUCIANO 

FREITAS FARIA - OAB:11979-A/MT, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 VISTOS.

1. Considerando a certidão de fls.1.531/1.533, verifico que as diligências 

de citação dos requeridos Edson Teixeira de Araújo e Lucéia de Fátima 

Ribeiro Leite, foram frustradas pela insuficiência de endereço, conforme 

certificado em fls.273, 297 e 1.531/1.533.

2. Desta forma, considerando os convênios existentes entre o Poder 

Judiciário e o Banco Central e a Receita Federal, DETERMINO a consulta de 

endereço das referidas partes junto aos Sistemas BACENJUD e INFOJUD.

3. Efetuada a consulta, INTIME-SE o requerente, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para que providencie o regular processamento do feito, no que 

concerne a citação dos requeridos Edson Teixeira de Araújo e Lucéia de 

Fátima Ribeiro Leite.

4. No mesmo prazo, deverá o Município manifestar-se acerca do pedido de 

exclusão do polo passivo da ação, formulado pela Srª. Sidronilia de 

Campos Silveira em fls.784/796, bem como acerca do pedido de inclusão 

na lide efetuado pelo Sr.Teófilo Filho em fls.1.030/1.031.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181649 Nr: 3480-06.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana da Silva Freitas 

Ayres - OAB:MT 20.838

 SENTENÇA

1. Trata-se de Execução Fiscal movida pelas partes acima mencionadas, 

todas qualificadas nos autos.

 2. Citado às fls. 20-v, mantendo-se o executado inerte.

3. Às fls. 30, foi deferida penhora online no valor de R$12.049,56 (Doze 

mil e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), valor referente 

ao débito principal da execução.

 4. Intimado acerca da penhora, o executado traz as guias de recolhimento 

do débito junto a esfera administrativa (fls. 36/38) e comprovante de 

pagamento (fls. 39).

5. A parte exequente manifesta pelo não pagamento integral, uma vez que 

o executado deixou de efetuar o pagamento de R$1.193,20 (Hum mil, 

cento e noventa e três reais e vinte centavos) a título de honorários de 

advogado.

6. Intimado para pagamento do valor remanescente, o executado 

comprovou o pagamento por meio de depósito judicial, conforme fls. 49.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Isso posto, satisfeita a obrigação, a extinção do feito pelo cumprimento 

integral é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO:

9. Diante de tudo que consta nos autos, DECLARO quitada a obrigação 

pela parte executada e, via de consequência, JULGO EXTINTO a 

execução, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

10. Ainda, DETERMINO que sejam expedidos ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO em favor da executada Brasil Telecom 

S/A face o cumprimento da obrigação e consequente desnecessidade da 

penhora realizada às fls. 30

11. Em ato contínuo, DETERMINO também a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em 

favor do patrono da parte autora no que se refere aos valores 

depositados na conta judicial na importância disposta às fls. 49.

12. Custas processuais pelo executado.

13. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

14. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183976 Nr: 5463-40.2014.811.0004

 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: Adriane Muratore Oliva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda, Plínio César Bellan, Horley Zoldan, Celedônio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Minuscoli Chedio - 

OAB:RS 52.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Aridaque 

Luís Neto - OAB:MT 3.252

 .Assim, REJEITO a preliminar aventada da falta de pressuposto válido 

para o desenvolvimento do processo, uma vez que a inicial se encontra 

em conformidade com os requisitos legais, bem como devidamente 

instruída com os documentos necessários a elucidação dos fatos 

narrados.27.Não havendo mais questões prejudiciais ou preliminares a 

serem analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO.28.Quanto à arguição de 

perda do objeto alegada pela embargada Sicred Araguaia, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação, 

uma vez que não fora dada oportunidade de se pronunciar sobre a 

alegação mencionada, a qual será analisada por ocasião da prolação de 

sentença. 29.Assim, verifico 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.30.INTIMEM-SE as partes do 

teor desta decisão, em atenção ao princípio da lealdade processual, com 

prazo de 05 dias. 31.Após, voltem-me conclusos para 

sentença.32.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195482 Nr: 813-13.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco de Rezende, Alcinda Ribeiro Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco de Rezende - 

OAB:GO 40.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a escrivania quanto ao cumprimento da decisão de fl. 

79.

2. Após, conclusos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96039 Nr: 955-90.2010.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inga Helga Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural 

do Médio Araguaia Ltda - Sicrédi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos a execução movido por Inga Helga Xavier em 

face de Sicoob Araguaia.

2. O feito foi saneado às fls. 111.

3. Às fls. 116/120 fora sentenciado, sem resolução do mérito, em razão da 

não interposição dos embargos no prazo legal.

4. Irresignada a parte autora interpôs Recurso de Apelação às fls. 

130/135.

 5. Contrarrazões ao recurso às fls. 140/141.

6. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao 

Recurso para reformar a sentença, visto que os embargos foram 

interpostos tempestivamente.

7. Aportados os autos neste juízo, manifesta o embargado acerca da não 

apreciação das preliminares e requer o a extinção do feito por perda do 

objeto.

8. Assim, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído 

nos autos, para manifestar acerca da petição retro, no prazo de 10 (dez) 

dias, frente a prejudicial de mérito apresentada.

9. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3506 Nr: 876-05.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horley Zoldan, Plínio César Bellan, Celedônio 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:6.919, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Simiramy 

Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 .11.Deste modo, DEFIRO o pedido de fls. 1.030 e, por conseguinte, 

DETERMINO que seja expedida carta precatória destinada a Comarca de 

Aragarças-GO com a finalidade de avaliar e designar leilão judicial do 

imóvel de matrícula sob nº 4.443 (fls. 691), denominada de Fazenda 

Relicário II, de propriedade executado Celedônio Xavier, devendo o fruto 

da arrematação da totalidade do imóvel ser resguardado na razão de 50% 

(Cinquenta por cento) em favor da Sra. Inga Helga Xavier.12.INTIMEM-SE 

as partes do teor desta decisão. 13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170178 Nr: 2476-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio dos Santos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayrton Guilherme Petrolinio 

Gomes Silva - OAB:19.976/O, Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Grimara Layane Rezende de Freitas - OAB:MT 

20.478

 INTIMAÇÃO do advogado da parte ré, para no prazo legal, apresentar 

suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198694 Nr: 2931-59.2015.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Cristal Ltda, Caio Passerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte ré, para no prazo legal, apresentar 

suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39980 Nr: 1505-95.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acidone Machado Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Televisão Taina Biú Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucio Roberto Alves dos 

Reis - OAB:6110-MT, Marcos Antônio de Almeida Ribeiro - 

OAB:5308-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.609,94 (hum mil seiscentos e nove reais e noventa e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 704,52 (setecentos e 

quatro reais e cinquenta e dois centavos), referente à custas, e R$ 804,97 

(oitocentos e quatro reais e noventa e sete centavos), referente a taxa, e 

o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279505 Nr: 6901-62.2018.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renilso Moreira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de uma maquina de 

pré-limpeza de cereais, Marca: VOLKSVAGEM, Modelo: VW/18.310, 
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Ano/Fab 2003, Cor: BRANCA, Chassi : 9BWDR82T03R303296, Placa: 

KFA-2511, que se encontra em posse do requerido.II – Defiro ao meirinho 

as prerrogativas do art. 212, §2o do CPC. III – Buscado e apreendido, os 

bens deverá permanecer nesta comarca, junto ao depositário indicado 

pela autora, até o término do prazo de resposta do réu. IV – Transcorrido 

prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao local de interesse do 

autor.V – Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 05 dias, purgar a 

mora e/ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 3o, §§ 2o e 3o do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 10.913/04.VI – Para pronto 

pagamento, fixo honorários em 10% do valor dado à causa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176077 Nr: 9984-62.2013.811.0004

 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: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Cardoso Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 160/164 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que ratificou a sentença de fls. 129/131.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182081 Nr: 3870-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Martino Bet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fibra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, Neuri Luiz Pigatto Filho - OAB:11974/MS

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 147/152 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

96/99.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99385 Nr: 4390-72.2010.811.0004

 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: Ronan José de Farias, Maria das Graças Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Palmério Jerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 175/184 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou a sentença de fls. 144/146.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191929 Nr: 11661-93.2014.811.0004

 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: Joelma de Sousa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196147 Nr: 1224-56.2015.811.0004

 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: Luciana Belo Alves Silva

 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: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 
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06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279798 Nr: 7095-62.2018.811.0004

 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: Dilson Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grimaldina Inacia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO - OAB:10337 /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de divórcio litigioso movida por Dilson Machado da Silva 

em face de Grimaldina Inácia da Silva, ambas as partes qualificadas no 

autos em epígrafe.

 O autor pleiteia os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem trazer 

informações que comprovem sua hipossuficiência, não juntando sequer 

declaração de hipossuficiente.

Sendo assim, é necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176458 Nr: 10438-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a perícia fora requerida pela parte autora e esta é 

beneficiária da justiça gratuita, deverá observar o disposto no artigo 95, 

§3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos alocados no 

orçamento do Estado de Mato Grosso.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204529 Nr: 6331-81.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECN, RCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a suspensão pelo prazo requerido à fl. 77.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

3. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194983 Nr: 518-73.2015.811.0004

 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: Luseny Jucélia de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adguismar Marques de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 83/89 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que ratificou a sentença de fls. 61/62.

 Remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244797 Nr: 2643-43.2017.811.0004

 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: Eluana Ferreira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 74/77 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

58/60.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177181 Nr: 11362-53.2013.811.0004

 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: Altieres Moreira da Silva

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

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 77/80 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

45/50.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151088 Nr: 1047-34.2011.811.0004

 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: Miriam da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sac Prestadora de Serviços Corresp. 

Financeiro Ltda - 08.849.917/0001-77, Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103082, LUIS CARLOS 

MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA, Onélia Francisca Guimarães 

- OAB:12.826/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818, Vinicius 

Maurício Almeida - OAB:10445/MT

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 312/313, diga a exequente em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161984 Nr: 3012-13.2012.811.0004

 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: Agropecuária Mata Rica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Universal do Reino de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagmar Juliana Bernardi Jacob 

- OAB:4864-B/MT, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SECUNDINO HIPÓLITO 

NETO - OAB:OAB/MT 8.883

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 246/250 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

220/224.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164057 Nr: 5778-39.2012.811.0004

 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: Elis Regina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Carvalho Assis - 

OAB:MT 15.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 177, diga a exequente em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179375 Nr: 1379-93.2014.811.0004

 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: Construtora Piratininga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathan Jardim Lopes, Damares Ferreira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Francisco Assis Moreira Santos - OAB:MT 12.607

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 08 de agosto de 2018, às 15h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186644 Nr: 7576-64.2014.811.0004

 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: Andreia Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Mariano dos Santos - 

OAB:MT 10.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 132/141 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

80/83.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274039 Nr: 3566-35.2018.811.0004

 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: LFMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NKMBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Bianca Lopes Pereira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 25 de 509



Santana - OAB:31056GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Abra-se vistas ao representante do Ministério Público, uma vez que se 

trata de interesse de incapaz.

 Após a apresentação do parecer ministerial, volte-me para nova 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259392 Nr: 12464-71.2017.811.0004

 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: NCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGC, ACGC, JVC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Neidson 

Camargo dos Reis, em face de Wanderson Geovane Camargo, Ane 

Caroline Geovana Camargo e João Vitor Camargo.

À fl. 49, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos desta comarca, a parte autora e a requerida Ane 

Caroline Geovana Camargo firmaram acordo com relação ao pagamento 

de alimentos do requerente para com a requerida até que esta cole grau 

no ensino superior que a mesma está cursando.

Às fls. 50/51 o Ministério Público manifestou-se pelo não interesse na 

demanda, tendo em vista o fato de a mesma não envolver interesse de 

menor.

Ademais, manifesta-se o autor pelo prosseguimento do feito com relação 

ao filho Wanderson Geovane Camargo, não havendo no processo 

informações com relação à intimação do mesmo.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes que firmaram o acordo de fls. 49 em audiência 

de conciliação são legítimas e capazes, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Uma vez que os direitos das partes mostram-se resguardados com aquilo 

que foi livremente entabulado, HOMOLOGO, por sentença judicial, a 

DESISTÊNCIA da ação com relação à requerida Ana Caroline Geovana 

Camargo, conforme requerido à fls. 49, a fim de que produza seus efeitos 

jurídicos e legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com 

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

Processo Civil, apenas com relação à mesma.

Ademais, CERTIFIQUE-SE a secretaria da existência de resposta à carta 

precatória expedida à fl. 43/44 para citação do requerido Wanderson 

Geovane Camargo.

Com a referida certificação, INTIME-SE o requerente para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272003 Nr: 2293-21.2018.811.0004

 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: Marciley Batista da Costa, Vanderlane Rodrigues Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Alves de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Citem-se os requeridos e intime-se o requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser realizada em 30 de agosto de 2018, às 

14h30min (horário de MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Por fim, defiro as benesses da justiça gratuita, conforme os arts. 98 e 99 

do CPC.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45492 Nr: 1282-45.2004.811.0004

 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): Lívio Virgílio Crosara Filho

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

Ante a recusa do Sr. Perito anteriormente nomeado, Nomeio o Sr. Jorge 

Blademir de Souza, para funcionar como perito deste juízo, podendo ser 

encontrado na Rua Waldir Rabelo, nº 1312, Centro, Barra do Garças/MT, 

telefone: (66) 3401-6145/(66) 9234-6315, e-mail: blademir@hotmail.com, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC).

Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação, bem como para que apresente sua proposta de horários.

Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

intimem-se a partes autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

proposta de honorários, esclarecendo que os honorários serão pagos por 

ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

uma.

 Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da prova, efetuarem o 

recolhimento do valor dos honorários periciais em conta vinculada ao 

Juízo.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com a apresentação do laudo, promova-se a transferência, 

mediante alvará judicial, para a conta bancária a ser indicada pelo perito.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100406 Nr: 5409-16.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deocleciano de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 131.

2. Proceda-se o desentranhamento da CDA n° 141070, promovendo as 

devidas anotações.

3. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

arquivamento provisório conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193874 Nr: 13001-72.2014.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores do Povoado de Vale dos 

Sonhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Auto Posto Ltda, Marcio Victor de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 03 de agosto de 2018, às 16h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220379 Nr: 3064-67.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Franco, Maria Auxiliadora Arbués Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, TÂNIA DE FÁTIMA FANTE CRUZ - 

OAB:3.378

 PROCESSO 3064-67.2016.811.0004 (CÓD. 220379)

Vistos.

Intime-se a embargante, na pessoa de sua representante legal, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento arbitrado em sentença, 

conforme cálculo apresentado a fls.32.

 Consigne no mandado que o não pagamento dentro do prazo estipulado 

ensejará o acréscimo de multa no percentual de 10%.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 25 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279231 Nr: 6745-74.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o embargante, na pessoa de seu causídico, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento das despesas processuais devidas 

referente a quitação da Tabela (C) Distribuidor e Contador, sob pena de 

extinção do feito.

Não havendo recolhimento, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277944 Nr: 6011-26.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nova Jerusalém Engenharia Construção e Consultoria 

Ltda, Luiz Antônio Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Gomes & M. Reis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o embargante, na pessoa de seu causídico, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento das despesas processuais devidas 

referente a quitação das Tabelas (C) e (B) do Distribuidor e Contador, sob 

pena de extinção do feito.

Não havendo recolhimento, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211529 Nr: 10393-67.2015.811.0004

 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: HJLdS, RdNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta por Hannder Jhonne Luz da Silva, 

menor representado por sua genitora Rejane do Nascimento Luz, em face 

de Aldenor Lima da Silva.

À fl. 49, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se manifestou 

pela extinção do feito, em virtude do suposto abandono da causa pela 

representante do requerente, que não foi localizada pelo oficial de justiça 

deste Juízo para intimação do teor da sentença anteriormente proferida 

nos autos.

Entretanto, extrai-se do termo de audiência de conciliação de fl. 23 que a 

requerida informou a este Juízo um novo endereço residencial, constante 

na cidade de Aragarças/GO, bem como o endereço de seu trabalho, que 

não foram observados na expedição do mandado de intimação, tendo sido 

este expedido com o seu endereço antigo e desatualizado, conforme 

demonstra a fl. 41.

Por esta razão, EXPEÇA-SE carta precatória para intimação da 

representante do requerente à Comarca de Aragarças/GO, desta vez com 

observância ao endereço correto e atualizado da mesma, para ciência do 

teor da sentença de fls. 25/27, bem como para que compareça à sede da 

Defensoria Pública deste Juízo para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com o cumprimento e transcorrido o prazo, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225668 Nr: 6279-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLDdo, FOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 34, proceda-se à intimação do(a) 

procurador(a) da parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57632 Nr: 1266-23.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM dos Lojista do Vestuário & Confecções de Barra 

do Garças - Coop. Sicoob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 
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OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Isabela de Araujo e Silva - OAB:47.564, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 VISTOS.

Intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, acostar a matrícula 

atualizada do bem imóvel constante as fls. 136, bem como, atualizar o 

débito.

Após com as manifestações, voltem-me conclusos para análise do pedido 

de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268596 Nr: 16-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. M. de Oliveira Rezende - ME, Cleri 

Aparecida Mendes de Oliveira Rezende, Elias Caldeira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em desfavor de C. A. M. de Oliveira Rezende –ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 76 a parte Requerente informa que que o executado quitou 

integralmente o débito, e, por isso, manifesta-se pela desistência da ação 

com a consequente extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220596 Nr: 3181-58.2016.811.0004

 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): Eliomar de Castro e Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 75/78 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, determinando a suspensão dos autos, ante o 

parcelamento do débito.

 As fls. 54/55 o exequente vem informar o descumprimento do acordo 

pactuado, acostando planilha do cálculo atualizado.

Assim, 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.: 269414 Nr: 627-82.2018.811.0004

 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: RdCMF, EdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Rhayssa da 

Costa Martins Freitas, menor impúbere, neste ato representada por sua 

genitora Elizangela da Costa Martins, em desfavor de Celio Antonio de 

Freitas, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 29/30 a Defensoria Pública informa que as partes compuseram 

amigavelmente e requerem a homologação do acordo firmado, bem como a 

suspensão do processo até o final cumprimento das obrigações 

estabelecidas no referido acordo.

É O RELATO. DECIDO.

Considerando o teor da manifestação de fls. 29/30, que informa realização 

de acordo entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 29/30, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, DEFIRO a suspensão do feito até a data do pagamento da última 

parcela do acordo, conforme pleito “b” da fl. 30.

Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à compensação do débito, sendo 

que o silêncio será interpretado como quitação do mesmo.

Promova-se a baixa da ação no relatório estatístico mensal.

Após transcorrido o prazo e intimada a parte autora, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271502 Nr: 1959-84.2018.811.0004

 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: CEdAS, CdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

3. Cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena 

de penhora de tantos bens quantos suficientes para garantir a dívida, 

avaliando-se o bem e lavrando a termo, art. 829 do CPC, bem como 

expeça-se certidão de dívida em desfavor do requerido, art. 528, § 1º do 

CPC.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275290 Nr: 4269-63.2018.811.0004

 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: ECdS, KFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCSS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.
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3. Cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena 

de penhora de tantos bens quantos suficientes para garantir a dívida, 

avaliando-se o bem e lavrando a termo, art. 829 do CPC, bem como 

expeça-se certidão de dívida em desfavor do requerido, art. 528, § 1º do 

CPC.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273071 Nr: 2992-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Vieira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Dorivan Vieira Carvalho, pelo crime 

tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, caput, 

todos do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão em regime fechado, vedada a substituição e a 

suspensão condicional da pena;b)Condeno o acusado Dorivan Vieira 

Carvalho em 14 (catorze) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo 

o dia-multa;c)Condeno o denunciado Dorivan Vieira Carvalho, a título de 

dano moral ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), individualmente 

para as vítimas Thales Magno Ramos Penteado e Caroline Ramos 

Penteado;d)Nego ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade;e)Expeça-se guia de execução provisória;f)Após o trânsito em 

julgado, comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, inciso III, da CF, e 

expeça-se guia de execução penal definitiva;g)Defiro a gratuidade (Lei 

1.060/50);h)Na intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido art. 

1.421/CNCGJ-TJMT;i)Quanto à arma e munições de fls. 28, remeta-se ao 

comando do exército, nos termos do art. 25, da Lei nº. 10.826/03. Quanto 

aos demais objetos de fl. 28, destruam-se;j)Intimem-se as vítimas, na 

forma do art. 201, § 2º, do CPP; k)Intimem-se. Após o trânsito em julgado 

expeça-se guia definitiva e arquive-se.Barra do Garças/MT, 

28.6.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274205 Nr: 3649-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO GOMES DA SILVA, Cpf: 

01808560140, Rg: 18991696, Filiação: Sebastiana Gomes e Jurandir 

Francisco da Silva, data de nascimento: 03/12/1987, brasileiro(a), natural 

de Jussara-GO, convivente, autônomo, Telefone 9232-8210. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

IMPOSTA NOS AUTOS: Que o requerido não se aproxime da vitima ( 

distância mínima de 500 metros) ou mesmo telefone ou lhe mande recados, 

seja para a ofendida ou para seus familiares e/ou testemunhas, sob pena 

diária de RS 500, 00, por cada incômodo/situação constrangedora 

causada pelo requerido à requerente ou a seus familiares ou 

testemunhas. b) Proíbo o ofensor de frequentar a residente da vitima, a fim 

de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; c) Frequentar 

o seguinte local : Rua Deputado Evaristo Roberto Cruz s/nº, Araguaia 

Center- Pontal do Araguaia, bem como seu local de de trabalho, a fim de 

preservar a integridade fisica e psicologica da vitima.c) Proíbo o ofensor 

de promover qualquer tipo de contrato com a ofendida e seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a cota ministerial à fl. 26.Proceda-se 

como se requer.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011427-38.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA LEILA GUISOLFI (REQUERIDO)

MARCIO GEOVANY SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de 

R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 244,85, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010571-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELUIZA PAULA FIGUEIREDO MENEZES (EXECUTADO)

 

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 DANIEL DA SILVA LOPES, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ADEILSON 

GONCALVES MENDES - MT20065/O para se manifestar acerca da Carta 

Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013017-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON JHONY BRITES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

- ME, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ROSANA DA SILVA FREITAS - MT0020838A para se manifestar acerca 

da Carta Precatória devolvida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RUAS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Robson Oliveira Costa (REQUERIDO)

 

Em que pese a petição juntada em audiência tenha sido realizada com 

rasuras e manuscrita, os princípios da informalidade e da simplicidade 

permite a este magistrado adentrar no requerimento formulado pela parte 

autora, assim sendo, com fulcro na inteligência do art. 139, VI, do CPC, 

DEFIRO o pedido de dilação do prazo anelado, determinando a imediata 

conclusão dos autos após o seu exaurimento independentemente de 

manifestação do autor. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001098-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA VALLIN DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB - MT23724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKY IURY AIRES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que informe os dados corretos em virtude do alvará expedido esta com 

inconsistências de dados bancários fornecidos, devendo peticionar e 

avisar na secretaria para fazer nova expedição de alvará

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BUENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 01/08/2018 

Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS FRANCISCO CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 30/07/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-73.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO KRIGER BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO SOUSA RIBEIRO OAB - MT0015816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1- Efetivada a penhora, INTIME-SE as partes para que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos conclusos para 

deliberação acerca da transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

MT0023047Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 30/07/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010986-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

MT0023047Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 30/07/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-24.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LEMES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: OLAVO LUIZ DE ARRUDA - MT23773/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 31/07/2018 

Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NASCIMENTO TULHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

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

POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 10/08/2018 Hora: 16:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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 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: 1002139-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENARIA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HITECH EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

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

POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 10/08/2018 Hora: 16:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERNANDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 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: 1000135-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 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: 1000757-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEGMAR FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

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

ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - MT0023047A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 10/08/2018 Hora: 16:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: MYKE BRENDON BORGES - MT0021498A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 31/07/2018 

Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando 

patente a falta das condições da ação e ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a vestibular dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Em relação ao ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 
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ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 3. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

4. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 6. DEFIRO a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 9.099/1995. 7. 

Proceda com a citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000986-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

1. Verifico que o montante executado se insere no conceito de pequeno 

valor, não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da 

Cártula Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 

10.259/2001 as obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - 

para fins do indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido 

como limite para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 

salários mínimos), razão pela qual DETERMINO a secretaria que expeça 

oficio requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas 

e os formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 2. Intime-se 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEULER MULLER ALVES SANTIAGO (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 01/08/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 
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do processo.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000383-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011373-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SIQUEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT0019003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRIA FERREIRA DA SILVA CRUZ (REQUERIDO)

 

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

MAHMUD CASTRO WADI - MT0019003A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 07/11/2018 Hora: 13:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012682-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 
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assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-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

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA (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

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 
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judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA M DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELI COELHO DA SILVA (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

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO GOMES BARCELO (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

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 
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parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERREIRA DIAS (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

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLARISTONE DE SOUSA MORAIS (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

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY PEREIRA DOS SANTOS (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

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 
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pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE ALVES BEZERRA (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:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013024-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAO TEIXEIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDS DIAS DE CAMPOS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMALOTES BRINDES E IMPRESSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COSTA DE JESUS (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:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 
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que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001064-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001041-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOUZA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011318-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PROCOPIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 
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acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012648-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M M ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012652-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA PAO DE MILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIENY PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001066-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMILRA LIMA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 40 de 509



Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001051-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA CARVALHO (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 - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

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

do processo.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001034-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURANY RESENDE DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001081-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVA PEREIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 
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documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001028-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001146-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DIAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001144-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE VILELA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 
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do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ELMO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012214-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORCENY LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001033-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARE MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 
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acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011678-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ARADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012700-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012666-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 44 de 509



intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINA OLIVEIRA NEGRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEI ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEUCIANE LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (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 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: 8011537-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALINO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (REQUERIDO)

 

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

AURELIANA CARVALHO FERREIRA - MT0016326A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 07/11/2018 Hora: 13:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011149-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONYCA CASTRO NUNES (REQUERIDO)

 

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

DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 13/08/2018 Hora: 12:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011193-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V C M ANDRADE FRANCHISING - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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

SGUIZARDI - MT0016483A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/08/2018 Hora: 13:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010939-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO LASMAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DA SILVA GUEDES JUNIOR (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o teor da certidão contida no ID 11194697, DETERMINO 

seja intimada a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011240-59.2017.8.11.0004

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:

JOAO CARLOS BARBOSA (REQUERIDO)

 

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

DA SILVA FREITAS - MT0020838A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 13/08/2018 Hora: 13:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - MT0016747A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

01/08/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALVES SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

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

DA SILVA FREITAS - MT0020838A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 07/11/2018 Hora: 14:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001078-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: ADENIR PINTO DA SILVA - MT12658/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 01/08/2018 

Hora: 15:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA (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 

06/08/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000955-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - 024.835.861-80 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES F. DE JESUS BORGES - ME (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 46 de 509



devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011991-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MAUERVERCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (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)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZ REGINA VASCONCELOS LEMES (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 

06/08/2018 Hora: 12:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLOSINO REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

NORMA LUCIA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARIA DAS GRACAS MORAES LIMA ORMENEZE (REQUERIDO)

ALINE MORAES LIMA (REQUERIDO)

TELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARLUCIA SEBASTIANA LIMA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 6.506,02, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002041-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

RALTEM TAVARES DE FREITAS OAB - 013.880.271-86 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) MARINA 

VARJAO FORTES - MT17832/O-O, para que compareça à audiência de 

conciliação, em relação à parte requerida Matrinchã Transmissora de 

Energia TP Norte S/A, designada para o dia 27/11/2018 Hora: 13:00 (MT), 

sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002041-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

RALTEM TAVARES DE FREITAS OAB - 013.880.271-86 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(s) advogado(s) MARCOS 

AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS - MT/17066, para que compareça à 

audiência de conciliação, em relação à parte requerida Matrinchã 

Transmissora de Energia TP Norte S/A, designada para o dia 27/11/2018 

Hora: 13:00 (MT), sob pena de contumácia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMARA MARIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 
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CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/07/2018 

Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba), sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARLON EDUARDO VANNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - MT0016065A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/08/2018 Hora: 13:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA BORGES LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-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)

 

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

do(a) REQUERENTE: DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - MT0005752A-O 

para apresentar Impugnação a Contestação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002050-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALITTA DE SOUZA FREITAS (REQUERIDO)

 

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

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 13/08/2018 Hora: 14:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VALADARES DE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - MT0018120A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/08/2018 Hora: 15:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONYEL DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I A NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

 

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

DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 13/08/2018 Hora: 14:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012047-84.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RIBEIRO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO COSTA E SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1. DEFIRO o pedido contido na petição do ID 12664545. 2. Proceda 

conforme postulado. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILTON DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 03/08/2018 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO BARBOSA GEORGETTE (REQUERIDO)

 

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

DA SILVA FREITAS - MT0020838A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 13/08/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação em relação à parte requerida Mastercard Brasil Soluções 

de Pagamento Ltda designada para o dia 13/08/2018 Hora: 15:20 (horário 

de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de 

revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

ANTONIO BASQUES & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT0018030A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/08/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/08/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012047-84.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RIBEIRO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO COSTA E SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte interessada para que compareça à secretaria da 

vara a fim de assinar o Auto de Adjudicação expedido nos autos, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012780-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES (REQUERIDO)

 

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

BARROSO DE CASTRO JUNIOR - MT0020394A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 13/08/2018 Hora: 15:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/08/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA APARECIDA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARQUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

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 ROSALINA APARECIDA DE LIMA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: WALTER 

GEORGE RAMALHO DE LIMA - MT0018256A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça 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: 1002162-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA MENDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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

ANTONIO GUERRA - MT16276/O e RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 13/08/2018 Hora: 16:00 (MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/08/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES BEJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BORGES E BELE (REQUERIDO)

JONVANI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, 

houve bloqueio parcial de valores e ainda obtidas informações sobre bens 

móveis gravados com restrições alienígenas aos autos, assim sendo, 

intime-se a parte exequente para que indique bens sujeitos à constrição 

judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, precisamente no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer 

que este gabinete utiliza-se de todas as ferramentas disponíveis para 

constrição de bens, valendo-se inicialmente do BacenJud que, uma vez 

infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por 
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fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, somente o BacenJud faz 

emissão de detalhamento da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada 

do documento de comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo 

concedido, faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN NOGUEIRA BIAPINO (REQUERIDO)

 

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

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 13/08/2018 Hora: 16:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001100-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAMEC LARANJA MECANICA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E 

PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABIO MARINONI NEVES FARIA (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 06/08/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 01/08/2018 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 13/08/2018 Hora: 16:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ANCHIETA BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 
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divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 
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bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures invocado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve o protesto do nome do demandante 

junto ao cartório, notadamente pela certidão de protesto coligida aos 

autos, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 
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produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que as requeridas procedam, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com a exclusão do protesto em nome da autora, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhada na presente 

rusga com a requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca de Barra do 

Garças-MT, para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) reais, por cada dia de 

atraso na retirada do nome da requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE GUIMARAES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000386-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACINA BARBOSA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 
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(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

VANUZA GOMES DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011174-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA MENDONCA FAGUNDES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEIRE DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 
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RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEIDE TEREZINHA VOBETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PORTELLA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 
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impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000382-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 
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LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UENIA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUSA DO AMARAL CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 
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prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000398-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEDINA BARBOSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000400-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE OLIVEIRA DA SILVA (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

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 
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guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GRECZYSZN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS SEB DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS GARBARINO ALDANA OAB - SP323146 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA AMERICA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012114-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CANDIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 
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indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010862-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA VICUNA BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON FERNANDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011659-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE URBANO MACARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 
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direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VEIGA MONTEIRO 02930758163 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001084-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RUFINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001050-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA CONCEICAO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001054-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001025-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIUZA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001148-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 
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1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA CARDOSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLMIRO PORTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011173-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012701-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDSON PEDROSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 
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comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR DUTRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000582-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLEIDIMAR DUTRA DE 

SOUZA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR 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 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 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. 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, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. 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. 3.3. DO DANO MORAL 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. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 
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como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. 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). 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: 1001678-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY PEREIRA DE ANDRADE (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 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 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. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo 

antes da 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. 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. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGESTIONO 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). Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. 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: 1001676-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE HELENA TEIXEIRA DA SILVA (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 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 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. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo 

antes da 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. 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. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGESTIONO 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). Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. 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: 1001677-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE FATIMA MERIMUGUREUDO (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 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 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. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo 

antes da 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. 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. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 
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487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGESTIONO 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). Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. 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: 1001498-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FLAUTIN FARIAS (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, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 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. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo 

antes da 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. 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. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGESTIONO 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). Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-67.2017.8.11.0004

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:

WCLEBSON R. SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 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. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

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. 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. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO 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). Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011344-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURALDO LISBOA SILVA (EXECUTADO)

AURICELIA DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não 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, 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 
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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, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010574-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE CRISTINE SANTANA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não 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, 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, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011348-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA FERREIRA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não 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, 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 
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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, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. 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: 8010446-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEUGENIA DE JESUS VILARINHO (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, 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, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. 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 
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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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012931-55.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

FABIO BARBOSA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não 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, 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, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010156-62.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC GONCALVES REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, 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 
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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, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. 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: 1002308-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MARTINS DA CONCEICAO (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos,etc. RELATORIO Relatório dispensado por força do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO 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 não 

apresentou comprovante de endereço em seu nome, ou documento hábil 

que comprovasse residir no endereço indicado. 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. 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, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO INCOMPETENTE O PRESENTE 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 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: 8010442-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS VILELA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GABRIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDLUCIA RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

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 O Exequente 

foi devidamente intimado para indicar bens a penhora. Anote-se, que 

neste caso, houve a diligência da parte a fim de localizar bens passiveis 

de saldar a dívida, restando, contudo, infrutífera. Assim, requereu o 

mesmo pela emissão de certidão de dívida e consequente extinção do 

processo. Vislumbro, na presente demanda, que a impossibilidade de 

indicar meios para saldar a dívida contraída com o requerente é causa de 

extinção da execução por ausência de condição de procedibilidade, no 

entanto, não exclui a dívida. Assim sendo, visto não ser possível o 

prosseguimento da execução, por ausência de bens penhoráveis e outros 

meios viáveis de cumprimento da obrigação, vejo por bem extingui-lá. 

Neste sentido, tem-se a jurisprudência do TRT da 13º Região: AGRAVO 

DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PROTESTO DE 

SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. É cabível a expedição de ofício a 

tabelionato para protesto de sentença condenatória transitada em julgado, 

quando há dificuldade em efetivar a execução do débito. Orientação 

Jurisprudencial nº 16 desta Seção Especializada em Execução. (TRT-4 - 

AP: 00537002220085040373 RS 0053700-22.2008.5.04.0373, Relator: 

MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/07/2014, 3ª 

Vara do Trabalho de Sapiranga) Bem como o ENUNCIADO 76 DO FONAJE: 

No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo 

bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão 

de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Assim, da mesma forma, 

necessário se faz, a expedição de certidão a fim de que o requerente 

possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do 

requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PRESENTE 

FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Expeça-se certidão de divida, após o trânsito em julgado, e 

posterior arquive-se o processo, com as determinações de praxe. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

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: 1002269-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DE SOUZA (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

 

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, apresentando termo de cessão de 
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crédito com o Banco do Brasil S/A, 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$6.000,00 (seis 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 FINANCEIROS ao pagamento da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de dano moral, à parte 

autora ANDERSON PEREIRA 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: 1002236-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MATEUS CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (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 artigo 

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, aduzindo que foi surpreendida com a cobrança indevida de uma 

fatura referente plano de telefonia da reclamada pós-pago, no entanto na 

operadora ré, somente possui linha pré-paga. Ao dirigir-se a loja da ré, 

possuíam um contrato, sem assinatura, e com endereço diverso o autor, 

momento que registrou o boletim de ocorrência por se tratar de fraude 

contratual. A promovida apresentou sua contestação alegando que a 

contratação é legitima conforme contrato e documento em anexo, 

pugnando pela improcedência da inicial. Partindo para o julgamento, tenho 

que razão assiste a parte autora. Verifico que a assinatura oposta no 

contrato apresentado pela reclamada é visivelmente diverso comparado 

ao documento original do autor apresentado na inicial. Sendo que o 

documento de identidade também apresentado com o contrato é muito 

antigo, não havendo semelhança com o autor. Infere-se, portanto, que 
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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. Em que pese as alegações da Reclamada, não foram 

apresentadas provas suficientes para comprovar que a autora contratou 

os serviços, dando ensejo à cobrança. 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. 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, inclusive pelo fato 

que a parte Reclamante trata-se de pessoa jurídica, 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). 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, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos de 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 a Reclamante NELSON 

MATEUS CAMILO DA SILVA, 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. 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: 1002310-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA PRADO 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:

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

 

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 
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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. 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 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: 1001660-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 efetuou o pagamento do cheque em favor da 

reclamada em 27-09-2017, e quase um mês após seu nome ainda 

encontrava-se negativado, e apesar do esforço a ré não promoveu a 

retirada do mesmo. O promovido apresentou sua contestação, alegando 

negativação preexistente e que não houve violação da moral da autora 

pela mesma não ter ido ao Procon. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão assiste a parte autora. Notório pelos documentos acostados aos 

autos, que a parte autora comprova o pagamento de seu débito, sendo 

mantido a negativação até a determinação da liminar neste processo. Com 

efeito, certo que a inserção nos órgãos de cadastros negativos ocorreu 

por culpa da autora, no entanto após liquidação da divida, é dever da 

reclamada promover a devida regularização, o que não o fez. Não há que 

se falar ainda em negativação preexistente, pois a situação apresentada 

pela autora inexistia qualquer outro negativado, assim, a ré não foi capaz 

de apresentar fato apto a modificar ou extinguir o direito da autora. 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 

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 mantido 

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 
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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$5.000,00 (cinco 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, mantendo os efeitos de tutela, para: a) 

CONDENAR o promovido EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.ao 

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA 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: 8010714-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LEANDRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(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 

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, como contrato assinado pelo autor. 

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 não contratada. 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. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida (23-12-2012), já existiam anotações preexistentes 

(AVENIDA – 27-02-2012), não sendo discutidas no presente autos, e em 

consulta ao sistema PJE, verifica-se que o autor não discute essa 

cobrança, sendo certo afirmar que é legitima. Desse modo, na hipótese 

sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre promovente e 

promovido e que, em razão disso, a negativação seja indevida, a 

pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, face à 

incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024120865449001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10145120512200001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL 

INOCORRENTE. 1. Anotações preexistentes em cadastros restritivos de 

crédito que não foram objeto de impugnação judicial. Aplicação da Súmula 

385 do STJ. 2. Sem a prova da irregularidade das prévias anotações do 

nome da autora em cadastros restritivos de crédito, forçoso concluir que, 

na data da propositura da ação, a autora já tinha o seu nome registrado 

como má pagadora. 3. Desconforto que permanece nos limites de mero 

incômodo, sem configurar sofrimento ou humilhação capaz de atentar 

contra a honra subjetiva e ensejar reparação qualquer, uma vez se, como 

dito, a autora já inscrita como inadimplente, não pode, com a devida vênia, 

se sentir moralmente ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que 

se nega seguimento, na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 
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17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. 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: 1002215-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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, oriunda 

de cessão de crédito com o Banco do Brasil, 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 
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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: 1001642-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA DE SOUSA (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:

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 

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: 8011836-14.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX TAKASHI NOLETO YAMAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (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 
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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 contratou um serviço de internet e telefonia pelo 

valor mensal de R$ 129,90, mais a taxa de instalação de R$10,00. No 

entanto, indevidamente os valores mensalmente vem acima do pactuado, 

acima de R$280,00 sendo cobrado serviços, ao qual o autor não tem 

conhecimento do que se trata, referindo-se a venda casada. O promovido 

apresentou sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é 

devida, por serviços contratados pela autora, não havendo que se falar 

em cobranças indevidas. Partindo para o julgamento, tenho que razão 

assiste a parte autora. Com efeito, 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. Pois 

bem, quanto aos serviços descritos pela autora, não há prova nos autos 

de que o Reclamante tenha solicitado os serviços, motivo pelo qual recorre 

ao Judiciário, e pelo delineamento fático e vez que tal serviço não tem 

relação com o produto UTILIZADO, verifico a ocorrência da denominada 

venda casada. A “venda casada”, sob esse enfoque, tem como ratio 

essendi da vedação à proibição imposta ao fornecedor de, utilizando de 

sua superioridade econômica ou técnica, opor-se à liberdade de escolha 

do consumidor entre os produtos e serviços de qualidade satisfatória e 

preços competitivos. Ao fornecedor de produtos ou serviços, 

consectariamente, não é lícito, dentre outras práticas abusivas, 

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço (art. 39, I do CDC). Sobre o assunto: APELAÇÃO 

CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA DA RÉ. 

ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DO PRODUTO DENOMINADO 

"PRESTAÇÃO SEGURA". VEDAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. 

Direito à informação clara e objetiva, conforme preceituam os arts. 6º, III, e 

46, ambos do CDC. Falha na prestação do serviço. Caberia à ré provar 

que a consumidora foi plenamente informada a respeito do que foi 

contratado, principalmente com relação aos serviços oferecidos 

adicionalmente, fato que não ficou demonstrado nos autos. Dano moral 

não configurado. Mero aborrecimento da vida cotidiana. Incidência da 

Súmula nº 75, do TJRJ. Devolução simples do valor pago. Inaplicabilidade 

do art. 42, parágrafo único do CDC. Recurso a que se nega seguimento 

com fulcro no art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 

00122013520138190205 RJ 0012201-35.2013.8.19.0205, Relator: DES. 

AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2014, 

VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

25/03/2014 16:05) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SEGURO AO 

ADQUIRIR PRODUTO EM ESTABELECIMENTO DA RÉ. PRÁTICA ABUSIVA 

DE VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. 1. A matéria devolvida a este 

Tribunal cinge-se a ocorrência de danos morais e, em caso positivo, se a 

verba indenizatória fixada na sentença deve ser reduzida. 2. No caso, 

verifica-se a presença da chamada "venda casada", na medida em que o 

autor não pretendia a contratação do seguro, mas buscava apenas 

adquirir um aparelho celular no estabelecimento da ré. 3. Não há dúvida 

que a conduta da ré se mostrou abusiva ao impor ao autor aquisição de 

seguro indesejado, violando, portanto, o art. 39, inciso I do C.D.C. 4. O 

dano moral está inserido na própria ofensa, decorrente da gravidade do 

ilícito em si, em face da cobrança de valores incluídos na contratação 

realizada. 5. Quantum fixado em R$ 6.000,00 que comporta redução para 

R$ 3.000,00, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

03319392920148190001 RJ 0331939-29.2014.8.19.0001, Relator: JDS. 

DES. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 11/10/2015, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

15/10/2015 00:00) Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas 

e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se 

as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. O artigo 

14, do CDC, preceitua 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 

a sua fruição e riscos.” ( grifei e negritei). Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo fato de não ter 

se desincumbido de tal ônus, será responsabilizado pelos danos 

causados ao Reclamante. 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. 

Verifica-se que quanto ao pedido de tutela antecipada, não foi analisado 

de modo que considerando o lapso temporal, caso o autor não tenha pago, 

deve a fatura ser reemitida com valor correto, de R$144,73, e tendo pago 

a fatura, deixo de conceder o reembolso de dano material, sopensando 

esse valor na valoração dos danos morais. 3.2. DANO MORAL 

Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral, por se tratar de 

algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, 

desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, 

atenuando de maneira indireta as consequências da conduta praticada 

pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo 

dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de 

experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. 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. E no caso entendo, que o fato da 

parte autora ter sido cobrada indevidamente por um serviço não solicitado 

e que não era de seu interesse, configura dano moral passível de 

indenização. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação 

Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 

1999, p.279). (destaquei e negritei). Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de reparação moral, 

satisfazendo o caráter reparatório. 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$ 6.000,00 

(seis mil reais), à título de dano moral, à parte autora ALEX TAKASHI 

NOLETO YAMAMOTO, 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) b) Quanto a 

obrigação de fazer, determino que a reclamada reemita a fatura em 

discussão neste processo, caso já não tenha sido paga, no valor de 

R$144,73. Caso já tenha sido paga, deixo de aplicar a restituição, 

sopesando a compensação do prejuízo pelo dano moral concedido. c) 

Ainda Determino que a Reclamada abstenha-se de efetuar cobrança 

diversa do plano contratado pelo, sob pena de multa do dobro do valor 

cobrado indevidamente. 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 
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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: 8012739-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILDON INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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 

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: 1002138-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/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 
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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 

o plano que possui com a ré esta devidamente pago, conforme 

comprovantes em anexos. O promovido apresentou sua contestação no 

evento 19, alegando em síntese que a cobrança é devida, visto que a 

autora pagou somente 04 parcelas do acordo, não havendo dever de 

indenizar. A promovida apresentou contestação, alegando que os 

serviços cobrados são devidos, pugnando pela improcedência da inicial. 

Partindo para o julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório 

pelos documentos acostados aos autos, verifico que a reclamada não 

apresentou fatos ou documentos capaz de inverter os direitos alegados 

pelo autor, visto que o autor comprova o pagamento das faturas com a ré, 

não existindo provas aptas de contratação de outro serviço ou valores 

diversos a serem pagos. 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 

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$6.000,00 (seis 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. 
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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$ 6.000,00 (seis 

mil reais), à título de dano moral, à parte autora IRACEMA DOS SANTOS DE 

JESUS 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SANTIAGO DE MEDEIROS ODILON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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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 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, COMO CONTRATO ASSINADO. 

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. Entretanto, 

em análise ao documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico 

que, por ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes (CLARO S/A), não sendo discutidas no presente 

autos, e sendo todas ilegítimas caberá Desse modo, na hipótese sub 

judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre promovente e 

promovido e que, em razão disso, a negativação seja indevida, a 

pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, face à 

incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024120865449001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10145120512200001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL 

INOCORRENTE. 1. Anotações preexistentes em cadastros restritivos de 

crédito que não foram objeto de impugnação judicial. Aplicação da Súmula 

385 do STJ. 2. Sem a prova da irregularidade das prévias anotações do 

nome da autora em cadastros restritivos de crédito, forçoso concluir que, 

na data da propositura da ação, a autora já tinha o seu nome registrado 

como má pagadora. 3. Desconforto que permanece nos limites de mero 

incômodo, sem configurar sofrimento ou humilhação capaz de atentar 

contra a honra subjetiva e ensejar reparação qualquer, uma vez se, como 

dito, a autora já inscrita como inadimplente, não pode, com a devida vênia, 

se sentir moralmente ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que 

se nega seguimento, na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. 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: 1002201-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA MONTEIRO NEGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 82 de 509



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 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, COMO CONTRATO ASSINADO. 

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, sendo que não existe relatório 

de debito do autor fora os discutidos nos autos, restando mais evidente a 

cobrança indevida. 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. Entretanto, em análise 

ao documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes (CLARO S/A, ATIVOS, ANHANGUERA), não 

sendo discutidas no presente autos, e sendo portanto todas ilegítimas. 

Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação 

jurídica entre promovente e promovido e que, em razão disso, a 

negativação seja indevida, a pretensão de reparação por dano moral não 

seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim 

dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001099-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO REGGIS DA SILVA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

ILMAR ODA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Desnecessário o relatório conforme se infere da leitura do art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. No caso sub judice verifica-se de plano a incompetência 

deste juizado, mormente porque o valor da causa é superiora 40 

(quarenta) salários mínimos. Ab initio, de bom alvitre destacar que o 

magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que não argüida 

preliminar de incompetência em razão do valor, analisar se tem 

competência para decidir a causa, isso porque se trata de competência 

absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em qualquer 

momento. 3. Com efeito, como é sabido, há dois limites de alçadas para os 

feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, 

quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado 

e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou 

representado por causídico. 4. Assim sendo, nas causas ajuizadas no 

Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por ser 

esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, qualquer outra 

interpretação feriria frontalmente o princípio de que as exceções devem 

ser interpretadas restritivamente. 5. Ocorre que no caso sub examine os 

pedidos autorais não merecem guarida, notadamente pelo simples fato de 

que o juizado especial, consoante determina art. 3, I, só podem julgar “as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo”, o que 

não é o caso em tela. 6. Ex positis, levando-se em consideração que o 

valor da causa é superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por se tratar 

de matéria de ordem pública, reconheço, de ofício, a incompetência deste 

Juizado Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 

485, I do Código de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar 

nova demanda, caso comprove a competência da via ora eleita. 7. Sem 

custas processuais. 8. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo 

às baixas e anotações de necessárias. 9. Publique-se. 10. Registre-se. 

11. Intimem-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012276-10.2015.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. 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. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 23 de Abril de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA TEIXEIRA GONCALVES SEVERO OAB - RS93917 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. 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. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 16 de Junho de 2018. 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: 8013046-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. 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. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Observa-se da 

sequencia da marcha que o executado fez depósito, mostrando que 

compreendeu perfeitamente o despacho, de modo que a sequencia da 

marcha não é novidade para nenhuma das partes, não tendo o condão da 

menção da decisão de primeiro ou segundo grau, ser capaz de sucumbir o 

teor da parte dispositiva da decisão que é o objeto do impulso. Ante o 

exposto, de acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os 

embargos de declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da 

Lei 9.099/95, bem como todos pedidos incidentes que não podem ser 

manobrados no presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por 

abarcar matérias não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo 

a sentença atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes 

da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. intime-se o exequente 

também para que se manifeste sobre o depósito objetivado a cumprimento 

da sentença, em cinco dias, ocasião que o silencio será interpretado como 
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concordância. encerrado o prazo, com ou sem manifestação, volte 

imediatamente concluso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Junho de 2018. 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: 1001865-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANY FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. 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. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 16 de Junho de 2018. 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: 1002209-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZOROASTRO HOIROODI TSIRUIPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. 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. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 16 de Junho de 2018. 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: 8011368-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA DA COSTA (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

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela 

requerida, onde a mesma narra acerca de omissão na sentença 

condenatória e, consequentemente, a reforma da decisum que deferiu 

parcialmente os pedidos iniciais contidos na presente actio. 2- Pois bem, 

uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento 

meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter infringente, 

onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível somente em 

hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- 

Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, 

deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de 

obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“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 
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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.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da causa) 

sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, razões 

pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, nítido 

que a matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta 

via, já que não se encontra amparada por nenhuma daquelas situações 

preconizadas no art. 1.022 do instrumento adjetivo civil, por visar efeito 

meramente modif icativo, não col imando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão na decisão embargada, notadamente quando 

se fundamentou em argumentos que se prestam para sustentá-la, não 

sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 

8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000913-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma olhadela para o recurso denota seu intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam exclusivamente 

debater a decisão, denotando seu caráter infringente, onde a parte não 

postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou obscuridade, mas 

sim sua reforma, efeito este admissível somente em hipóteses 

excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- Cumpre-me 

elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela os 

argumentos aventados pela parte embargante não podem ser discutidos 

pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer acolhida o 

requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de recurso sui 

generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “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.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 9- 

Intime-se. 10- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006826-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA BRUNO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006826-34.2017.8.11.0006 AUTOR: SELMA MARIA BRUNO DOS 

SANTOS RÉU: ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS Vistos etc. Diante da 

ausência da interditanda, redesigno a audiência para o dia 17 de julho de 

2018 às 15h15min. Saem os presentes intimados. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001594-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EGINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001594-07.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE OTAVIO DE CAMPOS 

REQUERIDO: BENEDITO EGINO DE CAMPOS Vistos etc. Tendo em vista a 

informação de que o autor e o requerido residem no município de Porto 

Estrela, comarca de Barra do Bugres, é certo que não cabe a este Juízo a 

competência para processar e julgar a presente demanda. Dessa forma, 

declino da competência em favor do Juízo da comarca de Barra dos 

Bugres. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para substabelecimento do 

novo advogado. Após, remetam-se os autos, com as nossas 

homenagens. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001391-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. P. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. F. (RÉU)

 

Número do Processo: 1001391-45.2018.8.11.0006 AUTOR: GERALDA 

INEZ PEREIRA RÉU: JOAO DE ARRUDA FIALHO Vistos etc. Trata-se de 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos 

proposta por Geralda Inez Pereira em desfavor de João de Arruda Fialho, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra a 

requerente, em síntese, que convivera em união estável com o requerido 

desde o ano de 2001 até dezembro de 2017, sendo que desta relação não 

adviera filhos em comum. Narra, ainda, que durante o período de 

convivência descobriu que já era casado civilmente, bem como sustentava 

financeiramente as 02 (duas) famílias. Diante do exposto, requer seja 

arbitrado alimentos na quantia de 30% dos rendimentos líquidos do 

requerido e oficiado o Exército Brasileiro para restabelecimento do plano 

de saúde em favor da requerente. É O RELATÓRIO. DECIDO. Processe-se 

em Segredo de Justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Os alimentos entre os 

companheiros têm caráter de mútua assistência (artigo 1.724, do Código 

Civil), fundando-se no dever da solidariedade entre os ex-companheiros, 

de modo que, para que sejam devidos, deve-se demonstrar que aquele 

que os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo trabalho, 

a própria mantença, bem como que aquele de quem se reclamam pode 

fornecê-los, sem prejuízo da própria subsistência. Assim estabelecem os 

artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil: “Art. 1.694. Podem os parentes, os 

cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 

necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua educação. (...) Art. 1.695. 

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 

aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento.” No caso em tela, a teor da documentação 

coligida aos autos, entendo que, ao menos por ora, não restou 

demonstrada a necessidade da requerente, ou seja, sua incapacidade 

para promover o próprio sustento ou a existência de necessidade 

emergencial capaz de justificar a fixação de alimentos provisionais, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido. Nesse sentido transcrevo o seguinte julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 

EX-CONVIVENTE. A lei contempla o dever de mútua assistência e não o 

direito de um cônjuge ou companheiro de ser sustentado pelo outro, sendo 

descabida a fixação de alimentos quando a ex-companheira não 

demonstrou sua dependência econômica, nem que, antes de conviver com 

o recorrido, dependesse economicamente de outrem. Para que seja 

cabível a fixação de alimentos é imprescindível que seja demonstrada a 

efetiva condição de necessidade, isto é, que não possa prover o próprio 

sustento sem o amparo alimentar. NEGADO O SEGUIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70052641651, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 18/12/2012)” Ademais, cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 

providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do 

réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694. § 1o 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”. Na hipótese de conciliação infrutífera, certifique-se o 

decurso do prazo de resposta e, em seguida, à conclusão. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001645-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. F. (RÉU)

J. M. F. (RÉU)

J. A. F. (RÉU)

 

Número do Processo: 1001645-18.2018.8.11.0006 AUTOR: MARIA LUCIA 

GONCALO DOS ANJOS RÉU: JOAO ANTONIO FERNANDES, ELOI 

MOREIRA FERNANDES, JUCELINO MOREIRA FERNANDES Vistos etc. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se e 

intime-se a Requerida para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 54936 Nr: 2448-38.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - 

OAB:8720 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo os advogados ÉLITON APARECIDO SOUZA DE 

OLIVEIRA e EDUARDO SORTICA DE LIMA do desarquivamento do 

processo, devendo se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 135422 Nr: 4496-91.2011.811.0006

 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: ARDC, JPDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 
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OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002931-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

LEIDENIR SILVA CICIGLIANO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002931-31.2018.8.11.0006 AUTOR: LEIDENIR SILVA CICIGLIANO DO 

NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO RÉU: JOAO MARCOS 

CICIGLIANO DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

c/c Liminar proposta por Leidenir Silva Cicigliano do Nascimento e Marcos 

Antonio do Nascimento que objetiva a interdição de João Marcos Cicigliano 

do Nascimento. Narram os Requerentes, em síntese, que são genitores do 

interditando João Marcos Cicigliano do Nascimento, ao qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID F333 e F.411). Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. João Marcos Cicigliano do Nascimento 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, os Requerentes desejam se tornar curadores especiais 

deste para prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer 

liminarmente, a interdição provisória de João Marcos Cicigliano do 

Nascimento, nomeando os Requerentes para o múnus de Curadores, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta documentos 

pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como seus curadores provisórios os Srs. Leidenir Silva Cicigliano 

do Nascimento e Marcos Antonio do Nascimento, qualificada na exordial. 

Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a vedação à 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização 

judicial. Ademais, designo audiência para o dia 06 de setembro de 2018 às 

13h30min, data em que será realizada a entrevista do interditando, 

devendo o mesmo ser citado na pessoa de seus Curadores Provisórios, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 28 de junho de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002703-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONCALVES Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial 

proposto por Maria Neuza Raimundo Gonçalves no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores não sacados em 

vida pelo de cujus José Gonçalves. Tendo em vista que a parte autora não 

possui informações acerca do valor correspondente, expeça-se ofício à 

Caixa Econômica Federal, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, o quantum atualizado a disposição dos herdeiros do falecido 

José Gonçalves. Ademais, compulsando os autos verifica-se que a de 

cujus deixara outros herdeiros além da requerente. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos a regularização processual dos demais herdeiros, ou instrumento 

público ou termo judicial de renúncia destes, nos termos do art. 1.806 do 

Código Civil. Decorrido o prazo supramencionado e com o retorno do 

expediente, à conclusão. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE MASCARENHO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC, impulsiono os autos, a fim de 

Intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se acerca do id: 12551044, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes. Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo a parte 

Requerente por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

manifestar-se requerendo o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias . Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002902-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002902-15.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 500,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI Parte Ré: RÉU: VIVO 

S.A. Trata-se de demanda ajuizada por CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI em 

face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S/A). Entre um ato e outro, a 

parte autora formulou pedido de desistência da demanda (id. 12274858). A 

parte ré, por sua vez, manifestou concordância quanto ao pleito de 

desistência (id. 12679916). É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte 

autora e que o pedido contou com a concordância da parte contrária, é de 

ser acolhido o pleito em questão. Posto isso, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Custas pela parte autora, contudo, suspensas, na forma do art. 

98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22916 Nr: 3572-95.2002.811.0006

 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): JOSÉ CARLOS CORDEIRO PINHEIRO JÚNIOR

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

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNARA PIRAN - 

OAB:6805/MT

 Código: 229916

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, bem como o sistema Apolo, verifica-se, como 

aduzido pela parte exequente, que a certidão lançada no sistema Apolo, 

em 25/01/2018, que determina a intimação do autor para apresentar 

impugnação à contestação, destoa da realidade, já que se trata de feito 

em fase de cumprimento de sentença.

Logo, este Juízo TORNA SEM EFEITO a aludida certidão e os atos de 

intimação posteriores, publicados no DJE n. 10189.

2 – Passo seguinte, verifica-se que a parte devedora foi devidamente 

intimada, porém, não procedeu ao pagamento integral da dívida, nem opôs 

embargos. Dessa feita, no que toca aos pedidos formulados às fls. 

256/257, é preciso dizer que a Rede INFOSEG está desativada.

 No entanto, este Juízo DEFERE o pleito para que sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

3 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar acerca da diligência determinada no item 2, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cáceres/MT, 26 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31624 Nr: 1526-65.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS RIVERA, MARCIA SILVA PEREIRA 

RIVERA, JOÃO CARLOS RIVERA, MARCIA SILVA PEREIRA RIVERA, 

CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BATISTA, NATALINO CONRADO, 

VALDIR OSMAR BORN, CARMELINO ALVES GOMES, JOSIVALDO 

CAETANO REIS, JOÃO CARLOS DE PAIM, MILTON JOSÉ DA SILVA, 

SEBASTIÃO SANTANA MAGALHÃES, SEBASTIÃO PORCARIA, PAULO 

DONIZETE, WANDERLEY DE TAL, PAULÃO DE TAL, JOÃO GRACIANO DE 

PAIVA, LIBERATO DE MORAES, OSMAR BATISTA, MILTON JOSÉ DA 

SILVA, SEBASTIÃO SANTANA MAGALHÃES, VALDIR OSMAR BORN, 

CARMELINO ALVES GOMES, JOSIVALDO CAETANO REIS, JOÃO CARLOS 

DE PAIM, PAULO DONIZETE, JOÃO GRACIANO DE PAIVA, VANDERLEY 

PEREIRA DE MELO, VANDERLEY PEREIRA DE MELO, VANDERLEY 

PEREIRA DE MELO, IZELINA INÊS FELÍCIO, IZELINA INÊS FELÍCIO, 

LIBERATO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757/MT

 Autos n. 1526-65.2004.811.0006 Código n. 31624

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por JOÃO 

CARLOS RIVERA e MÁRCIA SILVA PEREIRA RIVERA em face de OSMAR 

BATISTA, NATALINO CONRADO, JOÃO CARLOS DE PAIM E OUTROS, 

todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, os exequentes foram intimados (fl. 

612) da decisão de fl. 610 para apresentar a qualificação completa dos 

executados, inclusive o nome completo e CPF de cada um no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimados para darem andamento ao feito, os exequentes quedaram-se 

inertes.

Certidão à fl. 614, informando que transcorreu “in albis” o prazo para que 

os exequentes se manifestassem.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165007 Nr: 2105-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURICE GERALDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Código: 165007

DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 116 foi 

publicada em nome de patrono que já havia renunciado os poderes 

outorgados pela parte autora em 28/01/2016 (fls. 113/114). Diante disso, 

para se evitar alegação de nulidade, considerando ainda que a renúncia 

atinge a todos os sócios do escritório, INTIME-SE pessoalmente a parte 
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autora para, no prazo de 15 (quinze) dias constituir novo patrono, 

restando sem efeito a publicação realizada à fl. 117.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161033 Nr: 8856-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO PEREIRA LEITE, DEJANIRA DE 

CARVALHO LEITE, KARINY DE CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 1 - Ante o exposto, este Juízo RECONHECE a ocorrência de prescrição da 

pretensão executória da nota promissória em comento, razão pela qual 

JULGA EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do art. 487, inciso II 

do Código de Processo Civil e do artigo 206, §3º inciso VIII do Código 

Civil.2 - CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das despesas, 

custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.3 - 

PROCEDA-SE à baixa em eventual restrição de bens realizada. Expeça o 

necessário e/ou oficie para o devido cancelamento.4 - Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. Cáceres/MT, 26 de 

junho de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133588 Nr: 2477-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSARIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Autos n. 2477-15.2011.811.0006 Código n. 133588

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ELIANE 

DOS SANTOS CORDEIRO em face de A.SILVA DE OLIVEIRA ME, todos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte exequente fora intimada (fl. 

92) da decisão de fl. 91 para dar andamento ao feito ou requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento.

Intimado para dar andamento ao feito, o exequente quedou-se inerte.

Certidão à fl. 94, informando que transcorreu “in albis” o prazo para que o 

exequente se manifestasse.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 16556 Nr: 2959-12.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S&FL, VMDA, HAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10365-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:19732-OAB-MT

 Autos n. 2959-12.2001.811.0006 Código n. 16556

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

SISTEMA S.A (nova denominação do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 

S/A) em face de SGURAS & FARIAS LTDA, VALTINEZ MASSARUTI DE 

AZEVEDO e HAROLDO ALMEIDA PINHEIRO, todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte exequente fora intimada (fl. 

272) da decisão de fl. 271 para dar andamento ao feito ou requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de arquivamento.

Intimado para dar andamento ao feito, o exequente quedou-se inerte.

Certidão à fl. 278, informando que transcorreu “in albis” o prazo para que 

o exequente se manifestasse.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004800-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação monitória visando o 

pagamento de soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida no id. 

9765470, foi deferida de plano a expedição do mandado, advertindo ao 

réu que caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Neste 

sentido, preconiza o parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a 

parte requerida, conquanto devidamente citada (id. 10624102), deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação (id. 

12046968). Ante o exposto: 1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em 

mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. Desse modo, 

preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da 

efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. CONSTE 

expressamente no mandado/carta precatória de citação as determinações 

contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Na hipótese de o Oficial de 

Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de 

tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput 
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CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a 

parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 3 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 4 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 5 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de junho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002922-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORENCIA (AUTOR)

RAFAEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. DE ASSUMCAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002922-69.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ROSELI FLORENCIA, RAFAEL DIAS DE CARVALHO RÉU: J. V. DE 

ASSUMCAO - ME Vistos, etc... Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. A citação deverá ser realizada nos seguintes 

endereços: CNPJ: 15.076.086/0001-03 Nome Empresarial Completo: 

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS - IMOVEIS Nome Fantasia Completo: 

ASSUNCAO IMOVEIS CPF do responsável: 004.224.791-87 Logradouro: 

RUA GENERAL OSORIO, ESQUINA , 519 Complemento: ESQ. RUA 

TIRADENTES Bairro: CENTRO Município: CACERES UF: MT CEP: 78200-000 

CPF: 004.224.791-87 Nome Completo: JORGE ASSUNCAO DE FREITAS 

Nome da Mãe: MARIA JOANA DE FREITAS Data de Nascimento: 

29/07/1937 Título de Eleitor: 0004057642330 Endereço: R MARCO FELIZ 

100 MORADA DO SOL CEP: 79073-188 Municipio: CAMPO GRANDE UF: 

MS Nome JORGE ASSUNCAO DE FREITAS Título 004057642330 Data 

Nasc. 29/07/1937 Zona 53 Endereço AVENIDA TENENTE PEDRO CORREA 

DUNCAN,16 Município CAMPO GRANDE UF MS Data Domicílio 05/05/2004 

Nome Pai CAMILO JORGE DE FREITAS Nome Mãe MARIA JOANA DE 

FREITAS Naturalidade ROLIM DE MOURA, RO Cód. Validação 

5774bd9a87b5ba15b4b27493746f874c Nos termos do artigo 334 do 

NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Defiro 

provisoriamente a gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cáceres/MT., 28 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002928-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA DOS REIS SEBALHO (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: 1002928-76.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ADELIA MARIA DOS REIS SEBALHO 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 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). Defiro a gratuidade da justiça. 

Cáceres/MT., 28 de Junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002501-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002501-79.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SEBASTIAO CARLOS 

DE ARRUDA Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 28 de 

junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO OAB - 105.176.771-72 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que: 1) - 

Compareça com seu cliente na Audiência de Instrução designada para o 

dia 14 de agosto de 2018 às 16h40min, que será realizada na sala de 

audiências da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT; 2) - Providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, 

visando o cumprimento do Mandado de Intimação do Representante da 

parte requerida e da parte autora, com o fito de que compareçam a 

Audiência designada, para o fim de ser colhido o depoimento pessoal das 

partes integrantes da lide nos termos do despacho retro exarado (ID 

13374416); 3) - Efetue o preparo da Carta Precatória a ser expedida à 

comarca de Pontes e Lacerda/MT, com o fito de proceder à oitiva da 

testemunha CARLITO ASSUNÇÃO. 4) - Fica anotado o prazo de 5 dias 

para a parte autora adotar às providências acima elencadas, promovendo 

assim o regular andamento do feito. Cáceres/MT, 28 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000020-80.2017.8.11.0006. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, 

SOLANGE CARDOSO, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER A controvérsia 

existente justifica a realização da prova pericial. Assim, defiro a produção 

de prova pericial e nomeio como Perito do Juízo o Contador BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA - CFC nº 19401/0-2, com endereço na Rua 

Joaquim Murtinho nº 610, Cuiabá - MT, e-mail peritobento@gmail.com, 

telefone 65-3624-0494 e 65-9956-1344. Fixo prazo de dez dias para as 

partes apresentarem quesitos e assistentes técnicos, sendo este o 

momento para também arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 

465, §1°). Sendo apresentados os quesitos, intime o Perito para que ciente 

de seu encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°), no prazo de 10 dias.. Vindo a resposta, intime 

a parte Requerida para efetuar o depósito em conta vinculada ao juízo, em 

cinco dias. Após efetuado o depósito dos honorários, deverá o(a) 

perito(a) ser intimado(a) para que informe, data, horário e local para a 

realização da perícia, a partir da qual terá o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso 

tenha havido indicação de assistente técnico, também deverão estes 

apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). 

Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis 

assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para se manifestar. Caceres, 28 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000020-80.2017.8.11.0006. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, 

SOLANGE CARDOSO, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER A controvérsia 

existente justifica a realização da prova pericial. Assim, defiro a produção 

de prova pericial e nomeio como Perito do Juízo o Contador BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA - CFC nº 19401/0-2, com endereço na Rua 

Joaquim Murtinho nº 610, Cuiabá - MT, e-mail peritobento@gmail.com, 

telefone 65-3624-0494 e 65-9956-1344. Fixo prazo de dez dias para as 

partes apresentarem quesitos e assistentes técnicos, sendo este o 

momento para também arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 

465, §1°). Sendo apresentados os quesitos, intime o Perito para que ciente 

de seu encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°), no prazo de 10 dias.. Vindo a resposta, intime 

a parte Requerida para efetuar o depósito em conta vinculada ao juízo, em 

cinco dias. Após efetuado o depósito dos honorários, deverá o(a) 

perito(a) ser intimado(a) para que informe, data, horário e local para a 

realização da perícia, a partir da qual terá o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso 

tenha havido indicação de assistente técnico, também deverão estes 

apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). 

Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis 

assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum de 15 
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(quinze) dias para se manifestar. Caceres, 28 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000621-23.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A Certifique a escrivania sobre o decurso do prazo para manifestação 

da Requerida. Após, retorne concluso. Caceres, 28 de junho de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000621-23.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A Certifique a escrivania sobre o decurso do prazo para manifestação 

da Requerida. Após, retorne concluso. Caceres, 28 de junho de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002933-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002933-98.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL REQUERIDO: 

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES Vistos, etc. Cumpra-se a 

carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, 

oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, 

com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres, 

28 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002932-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002932-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT REQUERIDO: RIO VERDE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 

ME Vistos, etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do 

mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o 

inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de estilo, e 

providencie baixa nos registros. Cáceres, 28 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004696-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (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 de seus Advogados, para que compareçam com seus clientes 

e testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 15 de agosto de 2018 às 17h20min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estarem presentes no referido ato 

designado, acompanhados também das testemunhas, cabendo aos 

patronos constituídos a incumbência de intimar suas testemunhas (art. 

455, do CPC). Cáceres/MT, 28 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001394-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR DE SA E SILVA (RÉU)

PAULINO OLIVEIRA DE JESUS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001394-68.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: PAULINO 

OLIVEIRA DE JESUS, YGOR DE SA E SILVA Esclareça a parte Devedora 

sobre a ausência para a audiência, em dez dias, pena de aplicação de 

multa. No mesmo prazo, esclareçam as partes quanto as provas que 

pretendem produzir. Caceres, 28 de junho de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

BRUNO DE MELO MIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO AURELIO CAMPOS FONTES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

RENATO GOMES NERY OAB - MT2051/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002305-12.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, BRUNO DE MELO MIOTTO 

EXECUTADO: TULIO AURELIO CAMPOS FONTES Vistos, etc. Intime-se a 

parte Credora para que se manifeste quanto a petição e documentos de 

ids. 13802339 e 13802401 no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender pertinente. Após, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004696-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA 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 5 dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, 

visando o cumprimento dos Mandados de Intimação, com o intuito de 

intimar para comparecer na audiência designada a parte autora BANCO 

BRADESCO (Rua Coronel Jospe Dulce, n. 183, Centro, Cáceres/MT) e 

parte requerida Sra. INGRID FRANCIELI MARTINS ALVES (Av. Paquistão, 

Quadra n. 3, Casa n. 13, Bairro Residencial Grande Paraíso, nesta cidade 

de Cáceres/MT) a ser oportunamente expedidos por esta escrivania. 

Deverá o nobre causídico acessar o site 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, 

28 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PORTO FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004213-41.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ALESSANDRA PORTO FERRAZ RÉU: COMPANHIA DE HABITACAO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Reoportunizo a parte Autora 

manifestar sobre os termos do despacho de id. Num. 12148325, no prazo 

de dez dias. Caceres, 28 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002933-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA 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 da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site 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, 

28 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002932-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA 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 da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site 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, 

28 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SALES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001209-30.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

REGIANE SALES RIBEIRO Vistos etc. Na última manifestação, o credor 

pretende que o Juízo promova pesquisas de bens registrados em nome do 

devedor, por meio de diligência eletrônica via INFOJUD. Pois bem. 

Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil que: Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade insculpida no 

dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido pelo 

exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, sem 

que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela pesquisa de 

bens em nome da parte devedora junto a plataforma INFOJUD. Segue em 

anexo o resultado da pesquisa. Manifeste-se o credor no prazo de 15 

dias, requerendo o que entender pertinente, inclusive quanto o interesse 

em até 30 % dos rendimentos da Devedora. Concomitante, deverá o 

credor esclarecer quanto eventual interesse em promover a anotação da 

execução junto ao SERASA (art. 782, §3° do CPC). Esclareça ainda se 

pretende lançar mão da possibilidade do registro de INDISPONIBILIDADE DE 

BENS contra a devedora por meio do CADASTRO NACIONAL DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 de 
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Junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 50050 Nr: 7133-25.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO PAES DE BARROS 

ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES 

contra FERNANDO AUGUSTO PAES DE BARROS ARGUELLO, na qual o 

Exequente informa que os créditos tributários objeto da presente 

execução foram isentos, conduzindo ao cancelamento da CDA (fls. 

98/100).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

O cancelamento da CDA conduz à extinção do feito, nos termos do art. 26 

da LEF.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 26 da lei 6830/80;

b) Isento de custas e honorários;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORA MERCES ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL 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: 04/07/2018 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: 1000417-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EMILLY MARTINS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 05/07/2018 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: 1000417-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EMILLY MARTINS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/07/2018 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: 1000374-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA BENEDITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (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: 04/07/2018 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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/10/2018 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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BRAZILINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13804137), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BOSCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13803873), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS ANTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13862721), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA ROSA MORAES DE LARA (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: 05/07/2018 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: 1000450-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA JUSTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO 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: 05/07/2018 Hora: 17:15 (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: 1002480-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANE CANDIA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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: 05/07/2018 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: 1002390-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

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 O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA DA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J RUFINU'S DIESEL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 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: 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 O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

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 O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12791871), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006191-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS REIS (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: 11/07/2018 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: 1000518-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DO NASCIMENTO (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: 11/07/2018 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: 1000520-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KROL VARELLA FERREIRA LOPES STROESNER (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: 11/07/2018 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: 1000306-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE RÉ DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KROL VARELLA FERREIRA LOPES STROESNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)
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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: 

11/07/2018 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: 1000306-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 31/10/2018 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: 1000306-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 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: 1000535-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

11/07/2018 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: 1000536-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 11/07/2018 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: 1000537-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DO COUTO SILVA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 11/07/2018 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: 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)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CLEMENTE DE MONTRENIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007202-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE EVELYN DA SILVA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO 

(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 O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000538-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (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: 11/07/2018 Hora: 17:15 (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: 1000557-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA DA SILVA ESPINOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 11/07/2018 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: 1002937-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GEORGINA LIBORIO BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002937-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA GEORGINA LIBORIO 

BARROSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Em síntese, a requerente alega ter sofrido infarto 

agudo do miocárdio, estando na UTI do Hospital São Luiz. Aduz ainda que, 

tendo em vista o infarto sofrido, necessita realizar os procedimentos 

Cateterismo e Angioplastia imediatamente, sob o risco de vir a óbito. 

Contudo, esta Comarca não possui estrutura e local para que tais cirurgias 

sejam realizadas, necessitando desta feita a requerente ser encaminhada 

para a cidade de Cuiabá/MT, com UTI e local apropriado. Informa que não 

possui condições financeiras para arcar com os custos dos 

procedimentos pretendidos. Menciona ainda que tentou-se resolver de 

maneira administrativa, porém sem êxito, recorrendo-se ao judiciário, 

requerendo em sede de antecipação de tutela o imediato encaminhamento 

da requerente a uma UTI em unidade hospitalar na cidade de Cuiabá/MT, 

bem como a realização de cateterismo e angioplastia, bem como os demais 

procedimentos e/ou procedimentos necessários para manter a vida da 

mesma. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido 

liminar de obrigação de fazer consistente no imediato encaminhamento da 

requerente a uma UTI em unidade hospitalar na cidade de Cuiabá/MT, bem 

como a realização de cateterismo e angioplastia, bem como os demais 

procedimentos e/ou procedimentos necessários para manter a vida da 

mesma, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular. 

Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores do grave 

quadro clínico da autora, a qual necessita com urgência dos 

procedimentos em questão, uma vez que tais cirurgias são necessárias 

para a manutenção da vida da mesma, havendo laudo médico atestando a 

imprescindibilidade de tais intervenções cirúrgicas. Ainda, diante da 

situação em tela, resta configurada a imprescindibilidade dos 

procedimentos prescritos, eis que a não realização poderá acarretar 

grandes sofrimentos à autora, correndo o risco inclusive de perder a vida, 

exigindo atuação firme do Poder Judiciário. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que os requeridos, ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, providenciem, solidariamente, o encaminhamento da requerente a 

uma UTI em unidade hospitalar na cidade de Cuiabá/MT, bem como a 

realização de cateterismo e angioplastia, bem como os demais 

procedimentos e/ou procedimentos necessários para manter a vida da 

mesma, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular 

(sem licitação); c) O não atendimento do item anterior acarretará em 

bloqueio nas contas dos requeridos; d) Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da manifestação expressa da parte requerida em 

ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC; e) Intimem-se pessoalmente os 

secretários estadual e municipal de saúde acerca da presente decisão; f) 

Citem-se pessoalmente os requeridos da presente ação para, querendo, 

apresentarem contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto 

no art. 183, todos do CPC; g) Encaminhe-se, via e-mail, cópia da presente 

liminar à assessoria de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado e 

Município de Cáceres. h) Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual, bem como junte aos 

autos a negativa administrativa ou o pedido de regulação; i) Cumpra-se. 

CÁCERES, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-33.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERTOLIN ABRAHAO OAB - SP0263186A (ADVOGADO)

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (3651715 E 

13913970), NO PRAZO LEGAL.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003034-09.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 
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S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010808-68.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO BRADESCO 

S/A, no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que a decisão 

se dera de forma equivocada. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que supostamente 

existentes. Os argumentos apresentados pelo Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Victor Olavo 

da Silva Juiz Leigo 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADEILDO FERREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1001614 -32.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por JOAO ADEILDO 

FERREIRA ORTIZ, no qual se insurge contra a sentença retro, alegando 

que a decisão encontra-se equivocada. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os 

autos, verifico que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

supostamente existentes. Os argumentos apresentados pelo Embargante 

apresentam-se como mero inconformismo com a sentença prolatada, de 

sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003301-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDA LUCIANA PIRES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RUSSO OAB - PR31666 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003301-78.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por NEGRESCO S.A. – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de condenar a Autora da ação 

no que tange ao pedido contraposto. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que supostamente 

existentes. Os argumentos apresentados pelo Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Victor Olavo 

da Silva Juiz Leigo 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8012218-64.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que a sentença 

é omissa, trazendo, nos presentes embargos, prova nova. Conheço o 
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presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando o presente recurso, verifico que a 

Requerida trouxe prova (gravação), anteriormente não apresentada em 

ocasião de Contestação. Tenho que até a prolação da sentença não 

houve elementos capazes de demonstrar que a negativação do caso em 

questão se dera de forma legítima, uma vez que só agora a Requerida 

junta, aos autos, suposta prova a seu favor. Se houve omissão, esta foi 

da Requerida, que quedou-se inerte no momento de defesa e 

apresentação das provas. Assim, os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Victor Olavo da Silva 

Juiz Leigo 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003686-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUMIR DE SOUZA (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003686-26.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar os danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que 

insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos 

Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, 

não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA LOURENCO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010760-12.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZENI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010831-14.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010853-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MANACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010853-72.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010725-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010725-52.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011228-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011228-73.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010833-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010833-81.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010783-55.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 
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genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISSAO LINCOLN SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003004-71.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos trazidos 

pela embargante apresentam-se como mero inconformismo com a 

sentença prolatada, não devendo ainda as provas juntadas com os 

embargos serem consideradas, posto que era possível a produção das 

referidas provas desde a propositura da demanda, pois não se tratam de 

documentos ou fatos novos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003171-88.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011742-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011742-26.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003026-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILE JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003026-32.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos trazidos 

pela embargante apresentam-se como mero inconformismo com a 
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sentença prolatada, não devendo ainda as provas juntadas com os 

embargos serem consideradas, posto que era possível a produção das 

referidas provas desde a propositura da demanda, pois não se tratam de 

documentos ou fatos novos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003575-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VANDIR DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003575-42.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003890-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003890-70.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos trazidos 

pela embargante apresentam-se como mero inconformismo com a 

sentença prolatada, não devendo ainda as provas juntadas com os 

embargos serem consideradas, posto que era possível a produção das 

referidas provas desde a propositura da demanda, pois não se tratam de 

documentos ou fatos novos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003594-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 1003594-48.2016.8.11.0006 Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço a 

irregularidade apontada pela Embargante, passando a r. sentença do 

Evento Id. nº 9811326 a ter a seguinte redação: “VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

8809498), e não consta nos autos qualquer justificativa para a ausência 

do autor. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga” Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003184-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL THIAGO DO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003184-87.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 
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que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011764-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE EVANGELISTA DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011764-84.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA DATA S.A. 

no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de 

comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012407-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCYR CLIMACO DURIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8012407-76.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES/MT, no qual se insurge contra a sentença proferida nos autos, 

alegando erro material na mesma. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que supostamente 

existentes. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON GUINTER ALBRECHT JAGNOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO/SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010362-02.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por MAYKON GUINTER 

ALBRECHT JAGNOW, no qual se insurge contra a sentença proferida nos 

autos, alegando omissão na mesma. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que supostamente 

existentes. Os argumentos apresentados pelo Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Victor Olavo 

da Silva Juiz Leigo 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010742-59.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA MARIA MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010742-59.2014.8.11.0006. Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão foi contraditória com relação à 

notificação prévia. Assim, a r. decisão deve julgar improcedente os 

pedidos da embargada. Ante o exposto, acolho os embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a irregularidade, modificando a r. sentença passando a ter a 

seguinte redação: “Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO c/c 
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TUTELA ANTECIPADA proposta por LAZARA MARIA MARTINS DE 

CASTRO em desfavor de SERASA S/A, alegando a autora que 

deparou-se com a informação de que seu nome estaria incluso no 

cadastro de inadimplentes indevidamente por débito lançado pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S.A., e que em momento algum a Requerida 

notificou a Requerente acerca de tal inscrição muito menos quanto a 

suposta dívida, e ainda assim esta teve seu nome incluso na lista dos 

inadimplentes. Ao final requer a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. É certo 

que a reponsabilidade pela prévia notificação do consumidor acerca da 

anotação no cadastro de devedores é de responsabilidade do órgão 

mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de 

Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – 

CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em 

órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de 

tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável 

por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) Analisando as 

provas produzidas nos autos, resta evidenciado que a requerida 

comprovou o envio prévio de notificação ao autor acerca da inserção de 

seu nome no cadastro de devedores (Id. 2605692), e que tal notificação 

foi encaminhada ao mesmo endereço informado pela autora na peça 

inicial. Sendo assim, desincumbiu-se a requerida da obrigação prevista no 

art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se 

falar em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga” 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-89.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 8010740-89.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado pela Requerida SERASA S/A 

(Id. 11906079), no qual alega ter sido a sentença contraditória e omissa 

com relação ao envio da comunicação prévia. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em que 

pese as alegações da embargante, entendo que razão não lhe assiste, 

posto que o endereço de envio da comunicação prévia (Id. 2605781) é 

diverso daquele informado pelo autor na exordial, e compete à aqui 

embargante comprovar que o local foi fornecido pelo credor associado, o 

que não restou demonstrado, de sorte que no mérito o presente recurso 

há de ser rejeitado. É da jurisprudência: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausente a prévia comunicação ao 

consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, 

prevista no art. 43, § 2º, do CDC, cabível a reparação por danos morais. 

Quando o endereço para onde remetida a referida comunicação diverge 

daquele informado como residência pelo autor na inicial, compete à 

SERASA S/A comprovar que o local foi o fornecido pelo credor associado. 

O descumprimento da formalidade legal enseja o direito à indenização por 

danos morais, não havendo necessidade de prova do prejuízo. Fixação do 

montante indenizatório em R$1.000,00 (hum mil reais), consoante os 

parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. 

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (TJRS, Apelação Cível Nº 70073935058, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Julgado em 24/08/2017) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos. Intime-se. Submeto o presente projeto 

de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILO PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 1001163-07.2017.8.11.0006 Vistos etc., Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado por EVANILO PIRES DE 

MORAES, no qual alega que a sentença proferida no ID 11975495 

omitiu-se em mencionar acerca da grosseira fraude esculpida em id. 

7277742, juntado com a contestação, que são os dados pessoais do 

fraudador que contratou em nome do requerente. Alega que em 

comparação com os documentos pessoais do requerente juntados na 

inicial (id. 4860239), é possível ver pela foto que são pessoas totalmente 

diferentes, o número do RG são distintos, bem como o documento de 

origem do RG, e que o fraudador nem tentou fazer uma assinatura 

parecida com a do Requerente. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço a 

irregularidade apontada pela parte Embargante, passando a r. sentença do 

Evento Id. nº 11975495 a ter a seguinte redação: “Vistos etc., Dispenso o 
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relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por EVANILO PIRES DE MORAES em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., alegando a autora que que ao 

tentar comprar óculos novos, deparou-se com a notícia de que não 

poderia comprar por meio de credito já que seu nome estava na lista dos 

maus pagadores por lançamento efetuado pela requerida no valor de R$ 

6.130,56 (Seis mil cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos), 

referente ao contrato nº 834403392 e inserido no cadastro de devedores 

em 06/04/2015. Afirma não mantém nenhuma dívida com tal banco, seja ela 

um empréstimo não quitado ou um cartão de credito não pago, e que não 

assinou nenhuma procuração e tampouco perdeu seus documentos ou 

tiveram eles furtado ou roubado. Ao final requer a imediata retirada do 

nome do autor do cadastro dos devedores, bem como a condenação em 

indenização por danos morais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de ausência 

de documentos indispensáveis a propositura da ação arguida pela 

requerida, posto que os documentos trazidos pela parte autora são 

suficientes a comprovar suas alegações. Não havendo mais preliminares, 

passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido alegou em sua contestação que a anotação cadastral derivou 

da inadimplência relativa à contratação do CDC BB CRED CONSIG NÃO 

CORRENTISTA EMPRESTIMO pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, operação registrada sob o n° 834403392. A referida 

contratação ocorreu na Agência do Banco Réu localizada em VARZEA 

GRANDE – 2764, em 18.06.2014, no valor de R$ 6.000,00, a ser pago em 

60 parcelas no montante de R$ 179,74, contudo, ocorreram os 

pagamentos de apenas 5 parcelas, acarretando a inscrição cadastral do 

nome da parte Autora nos órgãos de restrição ao crédito. Trouxe aos 

autos contrato entabulado entre as partes. Analisando detidamente os 

autos, resta evidenciado que os documentos apresentados pelo 

Requerido tratam-se claramente de documentos falsificados, havendo 

divergência com os documentos do autor trazido com a inicial com relação 

à foto, número de RG, documento de origem do RG e assinatura no RG, 

bem como a assinatura lançada no contrato supostamente firmado pelo 

autor, demonstrando que o autor foi vítima de fraude. Nesse caso, não 

deve prosperar o pleito da requerida de excludente de responsabilidade, 

posto que nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do 

Requerido é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor, 

independente de culpa. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

inexistente. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de 

danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Havendo o 

pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos 

valores. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga” Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITA KEZIA GOMES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 1002399-28.2016.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GAZINCRED S/A - 

SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a 

sentença de Id. 12011693, sob o argumento de que não houve 

pronunciamento acerca da revogação da liminar deferida nos autos. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram parcial guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Ante o exposto, 

acolho parcialmente os embargos de declaração, com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade somente no 

que diz respeito à revogação da antecipação de tutela concedida em 

evento Id. nº 3323204, modificando a r. sentença de Id. nº 12011693, e 

acrescentando à parte dispositiva a seguinte redação: “Revogo a 

antecipação de tutela concedida em Id. nº 3323204.” No mais permaneça 

inalterada a sentença. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença 

a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003534-75.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CATARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003534-75.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003603-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SILVA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003603-10.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A. no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010832-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010832-96.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A. no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011673-62.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DIAS PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 8011673-62.2014.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DAVANTEL MARCHIORI & CIA 

LTDA – ME em que alega que o juízo não atendeu os preceitos 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo à r. sentença 

ser declarada nula de pleno direito. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, reconheço a irregularidade apontada pela 

Embargante na r. sentença do Evento Id. nº 10569226, na medida em que 

a sentença acolheu os embargos de declaração opostos por EDILENE 

DIAS PROENÇA com atribuição de efeito infringente, sem oportunizar a 

manifestação pretérita da aqui embargante, em clara ofensa aos princípios 

do contraditório e ampla defesa. A falta de intimação da parte contrária 

nos casos em que são conferidos efeitos infringentes aos embargos de 

declaração acarreta a nulidade da sentença proferida nos declaratórios. 

Dessa forma, acolho os embargos, com efeitos modificativos, para anular 

a sentença embargada, e determinar a intimação da parte contrária para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de Id. 8031287. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SUEDI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 8011675-95.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por REINALDO SUEDI OLIVEIRA, 

no qual alega ter sido a sentença foi contraditória em relação ao motivo 

pelo qual extinguiu o direito do autor quanto ao dano moral, aos 

fundamentos da defesa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012021-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MARCOS MONTEIRO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8012021-12.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A. no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012024-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETT PORTES BALDOINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8012024-64.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A. no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1001975-83.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANA MARIA DE MORAES em desfavor 

de NATURA COSMÉTICOS S.A, onde a autora alega que foi surpreendido 

pela informação prestada pelo comércio de que seu nome estava 

cadastrado no SCPC por lançamento efetuado pela requerida no valor de 

R$ 168,93 (cento e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), 

inserido em 09.01.2016 e referente ao contrato nº 1613681199002, o que 

resultou na recusa na compra de bens por meio de crediário, e até mesmo 

na impossibilidade de liberação de cheque especial em seu banco. Ao final 

requer seja condenada a requerida a excluir os apontamentos restritivos, 

declarando a inexistência do débito, e a condenação ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. 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 
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demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Verifico que a requerida deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, entretanto apresentou 

contestação e documentos. No rito dos Juizados Especiais, a revelia é 

reconhecida em razão do não comparecimento da parte reclamada na 

audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 

9099/95). Se a parte reclamada não comparece na audiência, mas 

apresenta tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, 

contudo, neste caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria 

fática, o juiz deve avaliar as provas existentes nos autos, especialmente 

as documentais. “RECURSOS INOMINADOS - CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RECLAMADO 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REVELIA DECRETADA - 

CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVAS EM FAVOR DO RÉU REVEL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - COBRANÇA DEVIDA - DANO MATERIAL 

E MORAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO. 

RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO. A revelia impõe a presunção 

relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à 

procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que 

demonstrem o contrário do alegado. O réu revel que apresenta 

contestação tempestivamente pode intervir no processo no estado em que 

se encontra e, inclusive, produzir provas, desde que ingresse nos autos 

antes de encerrada fase instrutória e sejam impugnados os fatos 

narrados na inicial. Demonstrada nos autos por meio de documentos 

acostados à contestação a existência de contrato devidamente assinado 

pela consumidora e não impugnado por esta, deve ser reconhecida a 

existência de relação jurídica entre as partes. Evidenciada a inadimplência 

do consumidor e a autorização expressa de desconto em folha, constitui 

exercício regular de direito a cobrança de valores relativos à gastos 

realizados por meio de cartão de crédito.” (TRU TJMT 120110139860/2013, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013). Diante do 

exposto e tendo em vista que a parte reclamada não esteve presente na 

audiência de conciliação realizada, não há como afastar os efeitos da 

revelia no caso concreto, contudo, as provas juntadas com a 

contestação, devem ser consideradas para o julgamento da presente lide. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que vendeu o título que era 

credora ao Grupo Recovery, que atualmente é detentora do direito de 

cobrar e receber pelos referidos títulos, e deu baixa nos débitos em nome 

da Autora, bem como procedeu a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, cumprindo assim, suas obrigações, não gerando 

qualquer obrigação pendente entre partes sobre o objeto deste litigio. Em 

que pese as alegações da requerida, o fato é que independentemente da 

existência de cessão, o que de qualquer forma não restou comprovado, é 

inequívoco que a inserção no cadastro de devedores foi efetuada pela 

requerida, não havendo que se falar em isenção de sua responsabilidade 

quanto à negativação, caso o nome do requerente tenha sido lançado no 

rol dos devedores indevidamente. Entretanto, não é o caso dos autos, pois 

o Requerido apresentou histórico de pagamento realizado pela parte 

autora por vários meses subsequentes, bem como ainda juntou aos autos 

notas da transportadora em nome da autora, onde consta o recebimento 

da mercadoria pela autora e no mesmo endereço informado na peça inicial, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas com as 

lançadas nos documentos juntados com a inicial, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE), o que não foi impugnado pela parte autora. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

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

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005632-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR RODRIGUES 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)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005632-96.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS por JULIO CEZAR RODRIGUES DE 

OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que ao 

tentar efetuar compras no comércio local foi impedida, pois segundo 

informações prestadas pela loja, seu nome foi inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores por débito no valor de R$ 144,46 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) referente ao contrato 

0292203064 e inserido em 09/06/2017. Aduz que buscou a reclamada e 

foi informado que se tratava de débito referente a plano móvel de telefonia 

e que o cancelamento do débito somente seria efetuado mediante 

comprovação de fraude, e mesmo informando à reclamada que 

desconhece o débito e que nunca contratou o serviço, não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, bem 

como a declaração de inexistência de débito, a exclusão dos débito e do 

nome do autor no cadastro de devedores, e ainda o ressarcimento em 

dobro pela cobrança de indébito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 
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DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade controle. Sustenta que não há nenhuma dúvida da licitude da 

cobrança bem como da existência do presente contrato, pois a parte 

autora chegou utilizar a linha e efetuar pagamento de faturas telefônicas, 

mas que por mera liberalidade a parte autora deixou de pagar as suas 

faturas, deixando em aberto as faturas que ensejaram a negativação de 

seu nome. Muito embora a requerida tenha juntado aos autos áudio em Id. 

12032196 a fim de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora, este não foi suficiente para comprovar a relação jurídica aqui 

discutida, posto que o áudio é parcial, sendo finalizado antes da 

confirmação dos dados pessoais e da efetiva contratação do plano 

ofertado pela requerida. Entretanto, ocorre que o Requerido apresentou 

ainda faturas, relatório de chamadas, telas comprobatórias e histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por diversos meses subsequentes, 

o que não foi impugnado pelo autor, e não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, 

ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

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

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005390-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MEIRE DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005390-40.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NATALIA MEIRE DOS 

SANTOS MARQUES em desfavor de VIVO S.A., alegando que ao tentar 

efetuar compras no comércio local foi impedida, pois segundo informações 

prestadas pela loja, seu nome foi inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores por débito no valor de R$ 1.153,11 (mil cento e cinquenta e três 

reais e onze centavos) referente ao contrato 0229918767 e inserido em 

29/09/2016. Aduz que buscou a reclamada e foi informado que se tratava 

de débito referente a plano móvel de telefonia e que o cancelamento do 

débito somente seria efetuado mediante comprovação de fraude, e mesmo 

informando à reclamada que desconhece o débito e que nunca contratou 

o serviço, não obteve êxito em resolver a situação. Ao final requer a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais e materiais sofridos, bem como a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão dos débito e do nome do autor no cadastro de 

devedores, e ainda o ressarcimento em dobro pela cobrança de indébito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. REJEITO o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela mesma. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 
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apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e 

Termo de Audiência, independentemente da realização de prova pericial 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011816-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 8011816-80.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por GILBERTO JOVIO em 

face do MUNICÍPIO DE CÁCERES. Versam os autos sobre pedido de 

reconhecimento de direito às horas extras reivindicadas pelo autor, 

servidor público, em razão do labor extraordinário habitual, eis que estaria 

cumprindo uma jornada de trabalho das 18:00h de um dia às 06:00h de 

outro dia, ou seja, trabalhando 13 (treze) horas por dia, e que ainda labora 

nos finais de semana e feriados numa jornada de trabalho de 25 (vinte e 

cinco) horas. Menciona o Autor que o Réu não está pagando corretamente 

as horas extras acrescidas do adicional de 50%, conforme estabelece o 

disposto no art. 171 da LC 25/97, haja vista que são laboradas 

suplementarmente, em média, 135 horas/mês, e que não goza de 

descanso semanal remunerado. Ao final requer o pagamento do valor 

correspondente a todas as horas extras e seus reflexos alusivamente a 

todo período imprescrito (últimos cinco anos contados da data de 

distribuição da presente ação, bem como fazer a implantação, na folha de 

pagamentos, dos valores devidos mensalmente a título de horas extras e 

seus reflexos. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. É o 

caso de improcedência total dos pedidos. Ressai dos autos que o autor 

laborou durante o período alegado na função de guarda das 18 horas de 

um dia até as 06 horas do outro, sem intervalo intrajornada. Na referida 

função, ao trabalhar 12 (doze) horas, o autor tinha 36 (trinta e seis) horas 

de descanso – o chamado "regime de compensação 12x36". No que 

concerne às horas extraordinárias, que podem ser conceituadas como o 

exercício, pelo servidor, das suas atribuições por tempo superior à 

jornada legalmente imposta, quis a CRFB/1988 coibir a jornada de trabalho 

por tempo superior ao estipulado ao determinar que o labor excepcional 

terá remuneração diferenciada, superior à hora normal de trabalho. Pois 

bem, a Lei Complementar Municipal 25/1997, estipula que a jornada de 

trabalho dos servidores públicos será, em regra, de 40 (quarenta) horas 

semanais, remunerando-se o labor excepcional com acréscimo de 50% 

(cinquenta pontos percentuais) em relação à hora normal de trabalho: Lei 

Complementar Municipal 25/1997, alterada pela Lei Complementar nº 94, de 

21 de dezembro de 2011: “Art. 27 [...] A administração poderá modificar a 

jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observando o interesse 

de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou 

revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou 
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jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima 

do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites 

mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente, sem 

existência de redução de vencimentos ou remuneração. [...]” No regime de 

trabalho a que se submetia o autor, sua jornada era de doze horas de 

labor, seguida de trinta e seis de descanso (’12 x 36’). Sem dúvida, havia 

trabalho em jornadas superiores ao limite constitucional de oito horas; não 

era excedido, porém, o limite semanal de 40 horas. A dilatação da jornada 

de trabalho em um dia pode, em regra, ser compensada com sua redução 

proporcional em outros dias. A Constituição o autoriza, no art. 7º, XIII, 

aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 2º. Nem se diga 

ainda quanto ao disposto no inciso XIII do art. 7º que exige, para a 

compensação, o acordo ou convenção coletiva de trabalho, vez que tal 

acordo é incompatível com o serviço público. A convenção coletiva não é 

aplicável no âmbito da administração pública, já que, entre os direitos 

sociais reconhecidos aos servidores públicos pelo parágrafo 2º do art. 39 

da Constituição, não está incluído o de ‘reconhecimento das convenções e 

acordos coletivos de trabalho’, estampado no seu art. 7º, XXVI. Também 

não parece compatível fazer a compensação dependente de acordo, pois 

submetida a administração à vontade mutável dos servidores, o que não 

se harmoniza com o princípio da continuidade do serviço público. Não se 

pode, porém, pré-excluir a possibilidade dessa compensação, pois isso 

levaria a uma excessiva rigidez do regime de trabalho dos servidores 

públicos, com prejuízo não só à administração e aos administrados como, 

também, aos próprios servidores. No caso, ausente uma norma expressa 

que se aplique às relações entre os servidores municipais e a 

administração, deve ser admitida alguma flexibilidade, temperada pelo 

princípio da razoabilidade. O art. 27 da Lei Complementar n. 25/1997 fixou 

a jornada semanal dos servidores públicos em 40 horas, e a diária no 

mínimo de seis e máximo de oito. Nada disse sobre a hipótese de 

compensação de jornada. Isso, porém, não pode ser óbice a que se adote 

o regime de compensação, quando necessário ou conveniente ao melhor 

atingimento das finalidades da administração. No caso, a jornada diária foi 

elastecida em quatro horas, compensando-se com trinta e seis horas 

seguidas de descanso. Pretende, o autor que lhe sejam pagas 

horas-extras, sob o pressuposto de que teria direito à jornada de oito 

horas, entretanto nada diz sobre o descanso de trinta e seis horas. Não 

me parece que haja razoabilidade nessa pretensão. Não pode o autor 

pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus 

incômodos. Nem me parece desarrazoada a relação entre o sacrifício das 

doze horas de trabalho contínuo e o benefício de trinta e seis horas de 

contínuo descanso. Portanto, conclui-se que o regime de 12x36 não 

implica pagamento de horas extras. Além disso, a Administração Pública 

pode modificar a jornada de trabalho do servidor por razões de 

conveniência e oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. 

Outrossim, depreende-se dos documentos juntados aos autos, que o 

autor percebia remuneração indenizatória pelas horas extraordinárias 

laboradas bem como pelo adicional noturno, proporcionalmente ao regime 

de compensação a que estava submetido. Desse modo, alterado o horário 

do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime especial de 

12x36, não há que se falar em jornada extraordinária, eis que o servidor já 

recebe gratificação com caráter excepcional em razão do horário 

especial, razão pela qual não há como se acolher o pedido do Autor. 

Colha-se aresto pertinente: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – PRETENSÃO DE 

RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 

(TRINTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL - 

CARGA HORÁRIA DE 12 X 36 - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O 

TRABALHO EXCEDEU 12 (DOZE) HORAS DIÁRIAS - IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “A Administração Pública pode modificar a jornada de 

trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que o faça 

nos limites da lei. Alterado o horário do servidor público municipal, 

passando ele a cumprir regime especial de 12x36, as horas extras devem 

ser aferidas a partir da 12ª hora de labor, e não com base na carga 

semanal inicialmente prevista, de 30 (trinta) horas.” (Apelação / Reexame 

Necessário , 81186/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2011, Data da 

publicação no DJE 02/03/2011)” (TJMT, Ap 122315/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) 

Destarte, o reconhecimento do pedido de horas extras não prospera. Ante 

o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004196-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILEIDE PAVAO DE FREITAS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL CURRIEL MANZOLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1004196-05.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ILEIDE PAVÃO FREITAS 

em face de ANTONIO MIGUEL CURRIEL EIRELLI – ME (I9 ACADEMIA), 

alegando que é cliente da Requerida e no dia 23.02.2017 deixou seus 

pertences no armário da academia e quando terminou de usar os 

aparelhos, percebeu que teve seu celular furtado. Narra que o ambiente é 

protegido por catraca com reconhecimento biométrico digital, mas neste 

dia foi permitido que uma pessoa sem cadastro e sem ser identificada 

malhasse na academia, conforme ficou apurado no Inquérito Policial. 

Prossegue relatando que o responsável pela academia, Willian, 

comprometeu-se a comprar outro celular para a autora quando liberasse 

seu cartão de crédito, mas posteriormente disse que não iria fazê-lo, pois 

não se responsabilizava pelos pertences deixados em cima dos objetos 

da academia. Decreto a revelia da Requerida nos termos do artigo 18, II e 

20 da Lei 9099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso trata-se de 

relação de consumo uma vez que as partes integrantes encaixam-se nos 

conceitos descritos nos arts. 2º e 3º, § 2º do CDC. Contudo, a par da 

responsabilidade objetiva, inerente à relação consumerista, a parte autora 

não está de dispensada da comprovação do nexo causal (nos termos do 

art. 373, I, do NCPC). A meu ver, na situação concreta pode-se cogitar de 

culpa exclusiva da vítima, a excluir o nexo de causalidade. Conforme 

imagem do interior da academia juntada pela parte autora no ID 8776013, a 

Requerida não disponibiliza armários seguro para guarda de objetos 

durante o treino de seus clientes. Trata-se de uma prateleira aberta sem 

segurança alguma, na qual, quem deposita seus bens assume o risco de 

desaparecimento dos mesmos. Logo, inexiste dever de indenizar, pois, as 

circunstancias apontam para a isenção de responsabilidade da parte 

reclamada. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004196-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ILEIDE PAVAO DE FREITAS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL CURRIEL MANZOLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1004196-05.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ILEIDE PAVÃO FREITAS 

em face de ANTONIO MIGUEL CURRIEL EIRELLI – ME (I9 ACADEMIA), 

alegando que é cliente da Requerida e no dia 23.02.2017 deixou seus 

pertences no armário da academia e quando terminou de usar os 

aparelhos, percebeu que teve seu celular furtado. Narra que o ambiente é 

protegido por catraca com reconhecimento biométrico digital, mas neste 

dia foi permitido que uma pessoa sem cadastro e sem ser identificada 

malhasse na academia, conforme ficou apurado no Inquérito Policial. 

Prossegue relatando que o responsável pela academia, Willian, 

comprometeu-se a comprar outro celular para a autora quando liberasse 

seu cartão de crédito, mas posteriormente disse que não iria fazê-lo, pois 

não se responsabilizava pelos pertences deixados em cima dos objetos 

da academia. Decreto a revelia da Requerida nos termos do artigo 18, II e 

20 da Lei 9099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso trata-se de 

relação de consumo uma vez que as partes integrantes encaixam-se nos 

conceitos descritos nos arts. 2º e 3º, § 2º do CDC. Contudo, a par da 

responsabilidade objetiva, inerente à relação consumerista, a parte autora 

não está de dispensada da comprovação do nexo causal (nos termos do 

art. 373, I, do NCPC). A meu ver, na situação concreta pode-se cogitar de 

culpa exclusiva da vítima, a excluir o nexo de causalidade. Conforme 

imagem do interior da academia juntada pela parte autora no ID 8776013, a 

Requerida não disponibiliza armários seguro para guarda de objetos 

durante o treino de seus clientes. Trata-se de uma prateleira aberta sem 

segurança alguma, na qual, quem deposita seus bens assume o risco de 

desaparecimento dos mesmos. Logo, inexiste dever de indenizar, pois, as 

circunstancias apontam para a isenção de responsabilidade da parte 

reclamada. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005456-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DOMINGAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005456-20.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por MARTA DOMINGOS DE OLIVEIRA em desfavor 

de ITAU CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A, 

alegando que não comprou pela internet, tampouco contratou os serviços 

do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor requereu 

a desistência do feito ante a necessidade de perícia grafotécnica, pois, os 

Juizados Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, a assinatura do contrato apresentado pela Requerida é 

idêntica à dos documentos que instruem a inicial; ademais, não há notícias 

nos autos que a autor tenha perdido os documentos ou sido furtado, 

afastando os indícios de fraude, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido sustenta que a autora é titular de conta 

junta ao banco, tendo contratado ainda serviço de cartão de crédito. 

Trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, extratos 

demonstrando transações na conta bancária e diversas faturas de cartão 

de crédito. A assinatura no contrato apresentado é idêntica à que consta 

nos demais documentos aportados à inicial. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido 

de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 114 de 509



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. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005136-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SALES 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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005136-67.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROBERTO SALES DE 

OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores pela requerida no valor de R$ 121,20 (cento e vinte um reais e 

vinte centavos), em 08.02.2014 gerado em tese sob o número de contrato 

213320681, impossibilitando que o autor realizasse compras no comércio 

local, e em contato com a requerida não obteve êxito em resolver a 

situação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

REJEITO a preliminar de inépcia da inicial arguida pela requerida, porquanto 

a peça ajuizada preenche os requisitos de validade e bem identifica a 

pretensão da parte autora. REJEITO ainda o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. REJEITO o pleito da autora que em sua 

impugnação à contestação pugnou pela de extinção do feito em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato 

entabulado entre as partes, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas com as lançadas no documento pessoal 

trazido com a inicial e no Termo de Audiência, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE), além de relatório de chamadas, telas comprobatórias e histórico 

de pagamento realizado pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Ante os 

indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que 

remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as 
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providências cabíveis. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002930-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002930-80.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 91,17; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSILDA GOMES LIMA 

Parte Ré: REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito, no dia 05/12/2014, por 

débito, ao qual a autora alega desconhecer sua origem, posto que afirma 

jamais ter utilizado os serviços da reclamada acreditando ainda que tenha 

sido vítima de uma fraude na utilização de seus dados que viesse a 

justificar a negativação no importe de R$ 91,17(noventa e um reais e 

dezessete centavos). Ao final a requerente pugnou pelo provimento de 

retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela 

declaração de inexistência do débito que originou a restrição creditícia em 

apreço, além de ainda ter pugnado pela condenação da Requerida a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição 

em nome da requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto 

tal situação vem assentada pelo extrato de negativação juntado na 

exordial, indicando a existência de débito da autora em favor da requerida. 

Verifico ainda dos autos que a documentação apresentada pela 

reclamante se limitou a referido extrato de negativação, além de fotocopia 

do documento pessoal de Identificação,procuração “ad judicia”, 

comprovante de residência e declarações. Já de outro tanto, a parte 

requerida trouxe o contrato - Termo de Adesão ao Contrato de 

Financiamento direto ao Consumidor que apresenta assinatura idêntica à 

disposta na procuração de outorga de poderes ao seu patrono nesta 

causa, bem como na fotocópia do documento pessoal que consta da 

inicial, além da requerida ainda ter apresentado extrato da divida 

comprovando por assim a existência de relação jurídica a amparar o débito 

apontado que foi originário do parcelmaneto do debito em 24 vezes de R$ 

91,17(noventa e um reais e dezessete centavos), justificando assim o 

valor da negativação. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os 

dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte 

autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do 

que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o 

Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto 

ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. De outro norte, tendo a parte reclamante contraído 

dívida a requerida, mas que, em contrapartida, não honrou sua parte na 

obrigação que era de pagar pelo serviço contratado e consumido, resta o 

dever deste em quitar seus débitos pendentes, no entanto em que pese o 

requerido pugnar pelo pagamento do inadimplemento existente, pondero 

que não existem elementos a infirmar que o cálculo apresentado pelo 

banco estaria ou não correto, assim, improcedente seguirá o pleito no que 

também se refere ao pedido contraposto. Diante desse quadro fático o 

reclamante sequer manifestou em relação ao contrato juntado pela 

reclamada. A conduta do reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial o reclamante alega 

desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

A quebra do dever processual pelo reclamante ao negar dívida existente 

com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de má-fé. A 

presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, 

ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do 

sistema de Justiça, com o fim de obter indenização indevida. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por 

ROSILDA GOMES LIMA em desfavor da NEGRESCO S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Ademais, OPINO pelo indeferimento 

do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 

9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos juizados 

especiais. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em 

sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas 

em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 

só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse 
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caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de maio de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006133-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RITA MARTINS AGUIRRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006133-50.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIANE RITA MARTINS 

AGUIRRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que a autora alega desconhecer sua 

origem, afirmando jamais ter mantido qualquer relação jurídico/contratual 

com o Banco reclamado a ponto de justificar a negativação no valor de 

R$178,57(cento e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), com 

data de inclusão em 16/12/2014. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como pela 

condenação do Banco a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença , 

portanto não comporta o pedido de desistência formulado no ID 

11417302.Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes na 

conta corrente da autora nº0513759-4, agencia 3293, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes através de seu sistema, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Diante desse quadro fático o reclamante sequer manifestou em relação ao 

contrato juntado pela reclamada. A conduta do reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial 

o reclamante alega desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 
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e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de maio de 

2018. JUÍZ(A) DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005727-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO AIRES MARQUES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005727-29.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por OVIDIO AIRES MARQUES GARCIA em 

desfavor de BANCO SANTANDER S.A, alegando que não comprou pela 

internet, tampouco contratou os serviços do Requerido, entretanto, este 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor 

requereu a desistência do feito ante a necessidade de perícia 

grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, a assinatura do contrato 

apresentado pela Requerida é idêntica à dos documentos que instruem a 

inicial; ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes. A assinatura no contrato apresentado é idêntica à que consta 

nos demais documentos aportados à inicial. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido 

de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005276-04.2017.8.11.0006

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)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005276-04.2017.8.11.0006 REQUERENTE: BEATRIZ FRANCISCA 

TEODORO SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

Id. 11248042 e por sua vez a Requerente impugnou no Id. 11447726. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais 

ajuizada por Beatriz Francisca Teodoro Santos em face do Banco 

Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 05.04.2016 no 

valor de R$ 532,07 referente ao contrato nº. 015672741000004CT nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida, conforme junta no Id. 9749845 o extrato do Acertas 

Essencial/SCPC, emitido através de informações confidenciais. Sustenta 

na exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve relação 

jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe causando 

transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao final pleiteia 

pela procedência da ação. No Id. 10818240, a parte Requerente pleiteia 
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pela retificação do polo passivo, para que seja Banco Bradescard S.A. 

(Banco IBI S.A. – Banco Múltiplo). Realizada no Id. 11363768 em 

18.12.2017, a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, a Requerida, na contestação 

11248042, contesta em suma pela incidência da súmula 385 do STJ, pelo 

fato da parte ser devedora contumaz, contesta mais pela legitimidade do 

débito em decorrência da parte Requerente se titular do cartão de crédito 

ELO Nacional Multiplo nº. 5067.xxxx.xxxx.3106, e para provar anexa as 

faturas, Id 11248044., contesta mais pela ausência de prova e pela 

ausência de dano moral, e ao final contesta pela improcedência da ação. 

Na impugnação apresentada no Id. 11447726, a parte Requerente 

impugnou a contestação, pelo fato da Requerida não trazer nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes, e ainda 

impugnou pela não incidência da súmula 385 do STJ, ainda contesta pela 

litigância de má-fé da Requerida, haja vista a não apresentação de 

nenhum documento, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e 

pela procedência da ação. Pois muito bem, em análise ao conjunto 

probatório observo que a parte Requerida, apresentou faturas (Id. 

11248044) referente ao Cartão Elo Nacional Múltiplo nº. 

5067.xxxx.xxxx.3106, em nome da Requerente, nas quais constam que a 

Requerente efetivou compras, o que afasta os indícios de fraude. Por 

outro lado, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis da Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No entanto, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, 

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. Assim, 

há evidência, de que a restrição decorreu de culpa exclusiva da 

consumidora que não promoveu o pagamento das faturas até o 

vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da 

Requerente. Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

tinha vínculo contratual com a parte Requerida. Nesta condição, inexistindo 

ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Posto isto, opino pela 

retificação do polo passivo para passar a figurar o Banco Bradescard 

S.A. (Banco IBI S.A. – Banco Múltiplo, e opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) 

Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007235-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007235-10.2017.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALAIR DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

no dia 11/04/2017, por dívidas no valor de R$ 115,46(cento e quinze reais 

e quarenta e seis centavos), que a autora alega desconhecer suas 

origens, tendo em vista que afirma não possuir qualquer relação comercial 

com a reclamada a ponto de justificar a negativação que consta do extrato 

de restrição em anexo a exordial. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

pugnou ainda pela condenação da requerida a reparação por Danos 

Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide a audiência 

de conciliação. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de Improcedência. 

Verifico dos autos que a documentação apresentada pela requerente se 

limitou a referido extrato de negativação, além de fotocopia do documento 

pessoal, procuração “Ad Judicia”, comprovante de residência e 

declarações. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe a unidade 

consumidora de nº. 1179415 e, além da reclamada ainda ter juntado o 

histórico de leituras da unidade consumidora em nome da requerente que 

consorciada com a comprovação de relação contratual prova a utilização 

do serviço da requerida a ponto de justificar as restrições ocorridas e que 

motivam a presente demanda. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, 

haja vista que aduziu o débito ser indevido, no entanto nada juntou que 

comprove suas alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

do Novo Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Desta feita, vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência dos 

pedidos em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer manifestou em relação ao contrato juntado pela 

reclamada. A conduta do reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial o reclamante alega 

desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

A quebra do dever processual pelo reclamante ao negar dívida existente 

com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de má-fé. A 

presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, 

ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do 

sistema de Justiça, com o fim de obter indenização indevida. DISPOSITIVO 
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Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais 

feitos por ALAIR DA SILVA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Na forma da fundamentação supra, 

OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018. Juíz(a) de Direito.
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 24-03.2018.811.0006

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): MICHEL DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Michel da Silva Filiação: Edinaldo da Silva e 

Divina Francisco da Silva, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, que seguem 

abaixo transcritas.

DECISÃO/DESPACHO: Cuida-se de Pedido de Providências Protetivas em 

favor de CARLA APARECIDARAMOS DA SILVA, visando garantir sua 

integridade física e moral, espécies de violência doméstica, na forma do 

art. 7º, incisos I e II, e art. 11, inciso I, ambos da Lei Maria da Penha, 

perpetrado MICHEL DA SILVA, todos qualificados na exordial. Os autos 

vieram conclusos. (...) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: (A) DETERMINAR a título de medidas protetivas, forte no 

art. 22 e 23 da Lei n.º 11.340/06: (1) Separação de corpos; (B) PROIBIR, a 

teor dos arts. 23 e 24 da Lei n.º 11.340/06 o agressor de: (1) 

Aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, num 

raio de 500 metros; (2) Manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; (3) Frequentar a 

residência da genitora da vítima, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; (C) O descumprimento dos itens “a” e “b” 

sujeitará o agressor à MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, sem prejuízo das 

demais providências constantes do art. 461 CPC e importará na 

CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, forte no art. 330, CP, bem 

como a decretação da prisão preventiva; (D) Deixo de aplicar a medida 

protetiva de prestação de alimentos provisionais ou provisórios, bem como 

o estabelecimento de caução provisória mediante depósito judicial, por 

perdas e danos materiais decorrentes da violência doméstica sofrida em 

virtude de não ver demonstrado nos autos a sua necessidade; (E) 

Intime-se a ofendida acerca da presente decisão, na forma prevista na Lei 

Maria da Penha, bem ainda para que constitua advogado, ou, em não 

tendo condições, que comunique o fato ao oficial de justiça para a devida 

nomeação (art. 28 da Lei Maria da Penha), a fim de que eventualmente 

ingresse com as medidas que entender cabíveis, de natureza cível; (F) 

Ciência ao douto Representante do Ministério Público; (G) Notifiquem-se as 

Polícias Civil e Militar para tomarem ciência da presente decisão e 

promover rondas na residência da ofendida; (H) Em se tratando de 

decisão emanada em RECESSO FORENSE, serve a presente como 

mandado judicial; (I) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cáceres/MT, 03 de 

janeiro de 2018, às 15h32min. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

Juíza de Direito Plantonista

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

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

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

Cáceres - MT, 28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224773 Nr: 10519-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10519-43.2017.811.0006

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): MAYCON PAULINO MONTEIRO

INTIMANDO: Vítima: Sara Ramires da Silva Filiação: Maria José Ramires da 

Silva, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que os autos 

supracitados serão arquivados conforme decisão abaixo parcialmente 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "(...) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstre a necessidade da 

manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar 

o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima 

ser notificada do arquivamento. (...) "

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

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

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

Cáceres - MT, 28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224919 Nr: 10611-21.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10611-21.2017.811.0006 – Id. 224919

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO BENEDITO GOMES REIS

INTIMANDO: Autor do fato: Paulo Benedito Gomes Reis Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida ROSANA TAVARES 

DE OLIVEIRA, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) PAULO BENEDITO GOMES REIS, que teria cometido, em tese, 
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o delito de AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) . Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as 

seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por ora, ante a 

ausência de elementos que demonstrem a necessidade da aplicação dos 

mesmos. Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas 

aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID 

(Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O 

juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e 

pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher”. Nesse sentido, eis o recente posicionamento 

adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: HABEAS CORPUS – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA EDUCACIONAL – MEDIDA 

PROTETIVA NÃO PREVISTA PELA LEI MARIA DA PENHA – ALEGADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA 

– ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A imposição ao agressor de 

comparecimento obrigatório a programa educacional não implica em 

ofensa ao princípio da presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 

22 da Lei n. 11.340/06 é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz 

da causa a ampliação das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o 

fito de evitar a reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, 

HC n. 170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do 

Julgamento: 25/01/2017) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO, A AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O(A) SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE 

CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a 

representante do Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, 

inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, 

determino que CÓPIA da presente decisão sirva como competente 

MANDADO. Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não 

havendo informações que demonstre a necessidade da manutenção das 

medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu 

arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser 

notificada do arquivamento. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos da presente decisum. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 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, , digitei.

Cáceres - MT, 28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 225312 Nr: 10887-52.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10887-52.2017.811.0006 – Id. 225312

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): RODRIGO RODRIGUES VELOZO

INTIMANDO: Vítima: Karolayne Cristine Pires Ribeiro Filiação: Vilson Estácio 

Ribeiro e Sonia Cristina Pires, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que os autos 

supracitados serão arquivados conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Após o decurso do prazo superior a 6 

(seis) meses e não havendo informações que demonstre a necessidade 

da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem 

determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, 

devendo a vítima ser notificada do arquivamento. As 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, , digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229858 Nr: 1082-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1082-41.2018.811.0006 – Id. 229858

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): EDSON ALVES RIBEIRO FILHO

INTIMANDO: Autor do fato: Edson Alves Ribeiro Filho Filiação: Fátima da 

Silva Cruz, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida SARA RAMIRES DA 

SILVA, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) agressor(a) 

EDSON ALVES RIBEIRO FILHO, que teria cometido, em tese, o delito de 

AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) Ante o exposto, com 

fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto urgente: 

01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vítima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; 04-DETERMINO a recondução da vítima ao respectivo domicílio, 

após afastamento do agressor; Levando-se em consideração que o rol de 

medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 

22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras 

medidas além daquelas descritas pelo legislador. Nesse sentido, o 

Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher): O juiz, a título de medida protetiva de urgência, 

poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor para 

atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de enfrentamento à 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse sentido, eis o 

recente posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: 

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

MULHER – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A 

PROGRAMA EDUCACIONAL – MEDIDA PROTETIVA NÃO PREVISTA PELA 

LEI MARIA DA PENHA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ROL MERAMENTE 

EXEMPLIFICATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – 

ORDEM DENEGADA. A imposição ao agressor de comparecimento 

obrigatório a programa educacional não implica em ofensa ao princípio da 
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presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 22 da Lei n. 11.340/06 

é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz da causa a ampliação 

das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o fito de evitar a 

reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, HC n. 

170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do Julgamento: 

25/01/2017) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providencia se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, A 

AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O(A) 

SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS 

RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do Ministério Público, 

para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica 

desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. 

Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da 

presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o decurso do 

prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações que 

demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. Por 

fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos 

da presente decisum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

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, , digitei. Cáceres - MT, 

28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234408 Nr: 4103-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 4103-25.2018.811.0006 – Cód. 234408

Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 09 (nove) 

meses de detenção, em regime inicial aberto.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, compareça em 18 (dezoito) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, na seguintes 

datas:

1. 20/07/2018 – às 09h00min;

2. 04/08/2018 - às 09h00min;

3. 18/08/2018 - às 09h00min;

4. 14/09/2018 - às 09h00min;

5. 28/09/2018 - às 09h00min;

6. 05/10/2018 – às 09h00min;

7. 26/01/2018 – às 09h00min;

8. 10/11/2018 – às 09h00min;

9. 24/11/2018 – às 09h00min;

10. 07/12/2018 – às 09h00min;

11. 14/12/2018 – às 09h00min.

Considerando que não há ainda cronograma para o ano de 2019, restando 

a ser estipulada 07 (sete) dias para participação em palestras, determino 

ao Sr. Gestor que assim que receber o novo cronograma intime-se o 

recuperando das datas das palestras remanescestes.

 Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234598 Nr: 4259-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.Encaminhem-se os autos à contadoria 

judicial para elaboração do cálculo dos dias-multa. Após, intime-se o 

reeducando, para que compareça no prazo de 30 (trinta dias) compareça 

junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para que dê início ao pagamento 

dos dias-multa, se houver, podendo ser parcelado em até 10 (dez) 

vezes.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 19 horas e antes das 

06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à 

Cadeia Pública. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234604 Nr: 4264-35.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO VETTORAZZI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 4264-35.2018.811.0006 - Cód. 234604

Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 01 (um) 

mês de detenção, em regime aberto.

 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;

 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.

 Intime-se e Cumpra-se.
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Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 402-31.1996.811.0005 código 3120 

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros PARTE REQUERIDA: 

Jandira Meneguello Berndt e Danilo Berndt e Jairo Leonardo Rauber

INTIMANDO(A, S): Exequente: Ativos s/a

 Securizadora de Créditos Financeiros, CNPJ: 05437257000129, endereço: 

lugar incerto e não sabido FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima 

qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). Eu, Marilza Aparecida Raimundo 

Kroling - Técnica Judiciária, digitei. Diamantino - MT, 28 de junho de 2018. 

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001455-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI OAB - PR12198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001102-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP (RÉU)

ALEX STEVES BERTO (RÉU)

 

Intimo o (a) patrono(a) do(a) autor para que providencie o recolhimento da 

diligência necessária para citação, de acordo com o Provimento nº 

7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitidaexclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiçado Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Dados do Processo: Processo: 

1001102-52.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 543.469,16; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Parte Autora: BANCO DO BRASIL S.A 

Parte Ré: M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP, ALEX STEVES 

BERTO. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimo o (a) patrono(a) do(a) autor para que providencie o recolhimento da 

diligência necessária para cumprimento do mandado, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

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

emitidaexclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiçado Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Dados do Processo: Processo: 

1000484-10.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 25.669,25; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ANADIR 

RODRIGUES DE ALMEIDA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON FONTES DA SILVA (EXECUTADO)

J. FONTES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON DALL AGNOL RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intimo o autor, por seu advogado, para que, querendo, manifeste-se no 

prazo de 05 (cinco) dias quanto a certidão do oficial de justiça (ID 

13548890). Dados do Processo: Processo: 1000815-89.2017.8.11.0005; 

Valor causa: R$ 12.816,99; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: J. FONTES DA SILVA - ME, JOILSON FONTES DA SILVA, 

EDSON DALL AGNOL RIBEIRO OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000605-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON BENEDITO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTINA BENEDITA DOS ANJOS (INVENTARIADO)

ADRIANO GALVAO DOS ANJOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000605-04.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

EDEMILSON BENEDITO DOS ANJOS INVENTARIADO: ADRIANO GALVAO 

DOS ANJOS, ERNESTINA BENEDITA DOS ANJOS 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 EDEMILSON BENEDITO 

DOS ANJOS 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 
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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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000584-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA TONHON DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000584-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE 

DE SOUZA INVENTARIADO: GERALDA TONHON DE SOUZA 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 

JOSÉ DE SOUZA 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)

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:

 (...)DA DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO JULGAMENTO DO 

JÚRIConsiderando que fora determinada dissolução do Conselho de 

Sentença, conforme acima mencionada, designo nova sessão de 

julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018, às 09h00min. Oficiem-se 

os Institutos de Identificação Nacional e Estadual, requerendo certidão 

criminal atualizada do réu.Requisite-se força policial para a manutenção da 

ordem do plenário no dia da sessão. Intimem-se as testemunhas arroladas. 

Comunique-se a Gestora Geral desta Comarca para que prepare o 

Plenário do Fórum, requisitando-se, se houver eventuais objetos utilizados 

na prática do crime.Providenciem-se todos os demais atos preparatórios 

para a realização da sessão.Remeta-se o feito ao Cartório Distribuidor 

para proceder à juntada de certidão criminal atualizada do réu.Intimem-se o 

Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Diamantino/MT, 28 de junho de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125316 Nr: 943-92.2018.811.0005

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC, LLX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Joelma Rodrigues da Costa, Cpf: 

05259213114, Rg: 2544910-9 SSP MT Filiação: Janaína Rodrigues de Lima 

e João Pinto Ramos da Costa., data de nascimento: 10/01/1996, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Pernambuco, S/nº Quadra 13, Lote 14, 

Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: Diamantino-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos.1 - Considerando que não se obteve êxito na 

citação pessoal da parte requerida, defiro o pedido de fl. 08, com base no 

§ 3º do artigo 256 do CPC.Cite-se a parte Requerida por edital, com prazo 

de 30 dias, devendo ser observadas as determinações contidas no artigo 

257 do CPC.

2 - Decorrido o prazo sem contestação, na forma do artigo 72, II, do CPC, 

nomeio desde já como curador especial da parte requerida a DPE, 

devendo ser intimada para exercer o encargo no prazo legal.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125520 Nr: 1030-48.2018.811.0005

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LALX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC, LLX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Joelma Rodrigues da Costa, Cpf: 

05259213114, Rg: 2544910-9 SSP MT Filiação: Janaína Rodrigues de Lima 

e João Pinto Ramos da Costa., data de nascimento: 10/01/1996, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Pernambuco, S/nº Quadra 13, Lote 14, 

Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: Diamantino-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos.1 - Considerando que não se obteve êxito na 

citação pessoal da parte requerida, defiro o pedido de fl. 07, com base no 

§ 3º do artigo 256 do CPC.Cite-se a parte Requerida por edital, com prazo 

de 30 dias, devendo ser observadas as determinações contidas no artigo 

257 do CPC.

2 - Decorrido o prazo sem contestação, na forma do artigo 72, II, do CPC, 

nomeio desde já como curador especial da parte requerida a DPE, 

devendo ser intimada para exercer o encargo no prazo legal.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:
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5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 08hs e 40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 08hs e 40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE MARIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 plano, rejeito a preliminar de inépcia de pois a narrativa 

do autor é clara os pedidos guardam lógica com o fato citado na exordial, 

de forma que não há o que se falar em indeferimento da petição inicial. 

Ainda, rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se 

negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no site do 

SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi 

extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao 

crédito. 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 da prova. Denota-se que a ré se limitou a juntar como 

meio de prova a mera demonstração da existência de cadastro interno do 

consumidor, sendo a maiorias dos “prints” extraídos do sistema interno 

ilegíveis, sem qualquer outro elemento a corroborar a existência do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 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, face a hipossuficiência técnica do consumidor. 

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, encaminhamento de 

faturas os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos 

são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. No mesmo sentido é a posição da 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do Juizado 

Especial Cível 1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e 

publicado no DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do 

sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de 

prova, o que evidencia que a negativação do nome da parte requerente foi 

indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipso, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais)a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 30 de maio de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ 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, 30 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 08hs e 55min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA 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)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 09hs50min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000661-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PATRICIA VENTURIN VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

beatriz cabral de moura (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 09hs e 10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011827-20.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIOS FORMATURAS (REQUERIDO)

E. J. DA R. SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO)

 

Intimo o Patrono do Polo Ativo, para no prazo legal informar o CNPJ da ERS 

FORMATURA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES BRILHANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 09hs e 40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 10hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido ADILSON para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A ALBINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000928-43.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 7.089,87; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A 

ALBINO - ME Parte Ré: REQUERIDO: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o artigo 38 da 

Lei 9.099/99. Decido. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de cobrança 

com pedido de danos morais em que o autor, empresa de transporte 

rodoviário de cargas, alega que foi contratado para fazer o transporte 

rodoviário de mercadorias, não sendo ressarcido das estadias 

decorrentes da demora no carregamento dos produtos. Inicialmente, tendo 

em vista a existência de matéria preliminar, passo a analisá-la. Da 

preliminar de incompetência do juízo por foro de eleição: A mencionada 

preliminar não merece guarida. A reclamada alega incompetência do juízo 

ante a eleição do Foro de Rondonópolis no contrato de transporte, 

entretanto, o referido contrato juntado pela ré é quase que ilegível, não 

permitindo visualizar com certeza o nome da parte contratada, a data em 

que o contrato foi firmado, bem como não é possível sequer verificar se é 

referente ao frete em questão, de forma que do jeito que se apresenta tal 

documento não está apto a produzir prova alguma. Por outro lado, a lei 

9.099/995 estipulou regras próprias de competência. Assim, a 

competência territorial dos Juizados Especial Cíveis é fixada, de regra, no 

“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”, nos termos do art. 4°, inciso I, da Lei 

9.099/995. Portanto, uma vez que a ré possui filial nesta comarca, 

conforme se verifica através do site da empresa reclamada 

(http://rdmtransportes.com.br/contato), na aba contatos, rejeito a preliminar 

de incompetência do juízo. Superada a preliminar, julgo o mérito. 

Inicialmente, indefiro o pedido da parte autora de revelia da reclamada ante 

a ausência de poderes para transigir na carta de preposição apresentada 

em audiência de conciliação, uma vez que a ausência de tais poderes 

trata-se de mera irregularidade, não constituindo nulidade absoluta e nem 

justificando a pena de revelia, prevista apenas para os casos de ausência 

do réu, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, aplicando-se no presente 

caso a regra do art. 13 da referida lei. No mérito, procede a ação. A parte 

autora comprovou ter sido subcontratada pela ré para o transporte de 
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37.860kg de soja em grãos, sendo a coleta na remetente Everest Agro 

Ltda, com origem da prestação na cidade de Campo Novo dos Parecis, e 

entrega/destino na cidade de Cuiabá, na destinatária Sperafico da 

Amazônia. A parte autora juntou aos autos os documentos que apontam a 

quantidade da cargas carregada, o dia e horário da ordem de 

carregamento, bem como o comprovante do dia e horário de emissão do 

DACTE, indicando que as datas de ordem de carregamento e emissão do 

DACTE se deram em dias diferentes. Quanto a alegação da parte 

reclamada de que a demora no carregamento se deu por culpa exclusiva 

da reclamante que, mesmo de posse da ordem de carregamento no dia 

06/07/2017, somente compareceu no local do carregamento no dia 

08/07/2017, constata-se que tal alegação carece de elementos 

probatórios. A reclamada aduz que se a autora tivesse chegado antes ao 

local de carregamento e efetuado o carimbo na ordem de carregamento, 

provaria assim a data que estava à disposição para realizar a carga, 

sustentando que a ordem de carregamento que juntou não está carimbada 

porque o carregamento fora feito no dia em que chegou. Ora, tal alegação 

é inconcebível, uma vez que nada impede a reclamada de carimbar a 

ordem de carregamento quando a transportadora chegar atrasada no local 

da carga, até porque a maior interessada em registrar os horários de 

entrada e saída são as empresas que contratam o transporte. Da mesma 

forma, a alegação da empresa requerida de que não foi avisada pela 

empresa autora de sua chegada ao terminal de carregamento, e de que 

deve a empresa autora ser obrigada a juntar nos autos o carimbo do 

terminal de carregamento de quando chegou ao local, não fazem qualquer 

sentido. Primeiro porque a própria ordem de carregamento emitida pela 

reclamada é ordenando a realização da carga no dia 06.07.2017, portanto, 

presume-se que a autora chegou ao local no referido dia, e se não há 

carimbo registrando o dia e o horário alegado pela ré, a culpa é 

exclusivamente da reclamada que não fornece os meios adequados de 

registro. Nos termos do art. 11, §9º da Lei 11.442/07, é responsabilidade 

do embarcador e do destinatário da carga “fornecer ao transportador 

documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas 

dependências dos respectivos estabelecimentos”. Logo, a insuficiência de 

dados nos documentos de chegada do veículo e carregamento da carga é 

de responsabilidade única e exclusiva da requerida. Conforme previsto no 

art. 373 do CPC, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, e ao 

réu fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, cabia a ré 

trazer aos autos algum meio de prova suficiente para comprovar fato 

diverso do apresentado pelo autor, ônus do qual não se incumbiu. Assim, 

considerando que o DACTE (documento que deve ser impresso pelo 

vendedor da mercadoria antes da circulação dela, para acompanhar a 

mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a 

prestação em curso), foi emitido em dia 08.07.2017 às 14h05min, e a 

ordem de carregamento em 06.07.2017 às 16h52min, constata-se que o 

prazo máximo para carga de 5 (cinco) horas não foi observado. Pois bem. 

A carga é de 37.860 KG; a ordem de carregamento foi emitida em 

06.07.2017 às 16h52min, e o DACTE em 08.07.2017 às 14h05min. O 

atraso na carga, portanto, correspondeu a 40h00min, já descontadas as 

05 horas de tolerância. Valor de cada hora tonelada: R$ 1,38 x 37.860 = 

R$ 52.2468. Valor devido: 52.2468 hora/tonelada x 40 horas = R$ 

2.089,87. O atraso, portanto, correspondeu a período muito superior ao 

previsto na Lei nº 11.442/07, que dispõe: Art. 11. (...) § 5o Atendidas as 

exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo 

de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da 

chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será 

devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou 

fração. Dessa forma, considerando o tempo de espera do autor para o 

carregamento da carga, bem como a quantidade da carga carregada, 

correta a condenação ao pagamento de estadias no valor de R$ 2.089,87. 

Por fim, rejeito o pedido de danos morais pois o autor não logrou em 

desincumbir-se do seu ônus neste aspecto, não tendo demonstrado, ainda 

que minimamente, que veio a experimentar algum abalo na órbita subjetiva, 

do que não se tem notícia nos autos. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para condenar a reclamada a: - PAGAR à parte autora a título de 

estadia o valor de R$ 2.089,87 (dois mil e oitenta e nove reais e oitenta e 

sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da citação e 

juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase, 

em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. 

P.I.C Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida AGUAS para responder o 

recurso no prazo legal.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164521 Nr: 2452-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDDFDCDPDL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ARMOA - 

OAB:OAB/MT 10.372B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte interessada Adriana Helena da Silva Barbosa, por meio 

da sua advogada constituída, acerca do desarquivamento do feito e para 

que requeira, em 05 (cinco) dias, o que de direito, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001693-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALCIONEIDA SOUZA (AUTOR)

FRANCISCO HAISLLAN SOUZA SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN JORGE LIMA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do Processo: 

1001693-78.2018.8.11.0037, : Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Fixação]. AUTOR: FRANCISCO HAISLLAN SOUZA 

SANTOS, MARIA ALCIONEIDA SOUZA RÉU: ALAN JORGE LIMA DOS 

SANTOS Vistos etc. Considerando que desde 2013 o feito está pendente 

de realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

conforme f. 83, 93/94, 96, 98, 100 e 110, designo o referido ato para o dia 

12/09/2018 às 15h00min. Intimem-se as partes. Ciência à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002577-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002577-10.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial e defiro a justiça 

gratuita. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 

provisória, entendo que merece deferimento. Destaco o art. 300, do CPC: 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito está satisfeita a 

medida que a incapacidade do(a) interditando(a) para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesmo foram atestadas por profissional médico (ID 12014655). Assim, 

entendo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela 

estão atendidos, fazendo-se imperativa a concessão da tutela provisória 

pleiteada. A requerente, genitora do(a) interditando(a), se mostra 

legitimado(a) para interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do 

CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo 

cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” 

Desse modo, nomeio o(a) requerente curador(a) provisório(a) do(a) 

requerido(a), o qual deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias, ficando autorizado(a), provisoriamente, a realizar os atos 

necessários para gerir e administrar os bens do(a) interditando(a), 

inclusive para fins de eventual recebimento dos benefícios a que faz jus 

junto a Institutos de Seguridade Social. Além disso, designo audiência de 

entrevista para o dia 18/09/2018 às 14h00min. Dê-se vista ao Ministério 

Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. Intime-se. Serve a presente como 

mandado/carta precatória/ofício se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 01/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004273-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ROSA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO E OUTROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004273-18.2017.8.11.0037 Vistos etc. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 19/09/2018, às 17h00min. Intimem-se. 

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 25/05/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003636-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003636-33.2018.8.11.0037. 

Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. No tocante ao pedido de 

tutela de urgência para curatela provisória, entendo que merece 

deferimento. A incapacidade da interditanda para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesma foram atestadas por profissional médico (ID 13431215, pag. 

22/25) O requerente, filho da interditanda, se mostra legitimada para 

interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição 

pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum 

parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio 

o requerente Chernenko do Nascimento Coutinho curador provisório de 

Bárbara Maria do Nascimento Coutinho, o qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Designo audiência de entrevista[1] para o dia 21/08/2018 às 15h30min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 

25/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003636-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003636-33.2018.8.11.0037. 

Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. No tocante ao pedido de 

tutela de urgência para curatela provisória, entendo que merece 

deferimento. A incapacidade da interditanda para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesma foram atestadas por profissional médico (ID 13431215, pag. 

22/25) O requerente, filho da interditanda, se mostra legitimada para 

interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição 

pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum 

parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio 

o requerente Chernenko do Nascimento Coutinho curador provisório de 

Bárbara Maria do Nascimento Coutinho, o qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Designo audiência de entrevista[1] para o dia 21/08/2018 às 15h30min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 

25/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003636-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003636-33.2018.8.11.0037. 

Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. No tocante ao pedido de 

tutela de urgência para curatela provisória, entendo que merece 

deferimento. A incapacidade da interditanda para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesma foram atestadas por profissional médico (ID 13431215, pag. 

22/25) O requerente, filho da interditanda, se mostra legitimada para 

interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição 

pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum 

parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio 

o requerente Chernenko do Nascimento Coutinho curador provisório de 

Bárbara Maria do Nascimento Coutinho, o qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Designo audiência de entrevista[1] para o dia 21/08/2018 às 15h30min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 

25/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003636-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003636-33.2018.8.11.0037. 

Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. No tocante ao pedido de 

tutela de urgência para curatela provisória, entendo que merece 

deferimento. A incapacidade da interditanda para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesma foram atestadas por profissional médico (ID 13431215, pag. 

22/25) O requerente, filho da interditanda, se mostra legitimada para 

interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição 

pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum 

parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio 

o requerente Chernenko do Nascimento Coutinho curador provisório de 

Bárbara Maria do Nascimento Coutinho, o qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Designo audiência de entrevista[1] para o dia 21/08/2018 às 15h30min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 

25/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003636-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003636-33.2018.8.11.0037. 

Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. No tocante ao pedido de 

tutela de urgência para curatela provisória, entendo que merece 

deferimento. A incapacidade da interditanda para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesma foram atestadas por profissional médico (ID 13431215, pag. 

22/25) O requerente, filho da interditanda, se mostra legitimada para 

interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição 

pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum 

parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio 

o requerente Chernenko do Nascimento Coutinho curador provisório de 

Bárbara Maria do Nascimento Coutinho, o qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Designo audiência de entrevista[1] para o dia 21/08/2018 às 15h30min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 

25/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

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

Processo Número: 1000909-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. C. (RÉU)
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Intimar a parte autora para impulsionar o feito requerendo o que de direito 

no prazo de 5 dias

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005825-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. C. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a devolução da carta 

precatória no prazo de 5 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167178 Nr: 3796-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCGF, CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado está devidamente intimado da penhora 

realizada nos autos (f. 39/40), tendo transcorrido o prazo para 

impugnação, defiro o pedido da exequente para determinar a expedição de 

alvará de levantamento.

Intime-se a exequente, através de sua advogada constituída, para que 

apresente o valor que resta pendente dos alimentos, bem como os meses 

a que se referem, em cálculo atualizado.

Após, venham-me os autos conclusos para nova tentativa de penhora 

online, diante do pedido de f. 35.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/06/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 196697 Nr: 7263-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDR, ICDR, ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERSON BERTONE DE JESUS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando certidão de citação juntada da parte requerida às fls.23/24 , 

intimo a parte autora para manifestação no prazo legal.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003016-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SOUSA LOPES OAB - PB14910 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003016-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA 

EXECUTADO: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar o documento hábil 

comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria relativo às notas 

fiscais nº 2545, 2546, 2603 e 2604, em 15 (dias), sob pena de 

indeferimento da petição inicial, podendo, alternativamente, pelo princípio 

da economia processual, postular pela conversão da ação executiva em 

ação de cobrança, mediante emenda da petição inicial. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002990-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CALCILANDIA MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MATIAS DE OLIVEIRA OAB - GO24334 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002990-23.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CALCILANDIA MINERACAO 

LTDA EXECUTADO: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar o documento hábil 

comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria relativo à nota 

fiscal nº 90510, em 15 (dias), sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 18 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002665-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SEVILHA GONCALVES MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002665-48.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSELI SEVILHA GONCALVES 

MANFIO EXECUTADO: JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA Vistos etc. A 

parte autora relata que sublocou, ao requerido, um imóvel urbano, pela 

importância mensal de R$ 16.940,00 (dezesseis mil novecentos e quarenta 

reais), presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Destarte, havendo 

nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade e inexistindo justificativa idônea para o 

recolhimento ao final, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003436-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIORGENES IVAN KERKHOFF (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão do ID 13761667.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 59080 Nr: 6699-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: GARZELLA & GARZELLA LTDA - EPP (CASA GRANDE 

SUPERMERCADOS), SG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, BRASIL 

TELECOM S/A, BANCO TRIÂNGULO S/A, USINA PANTANAL DE AÇUCAR 

E ALCOOL LTDA, AMERICEL S/A CLARO, Samoel da Silva, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, BANCO DO BRASIL S.A, 

DISBRAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, JERÔNIMO RIBEIRO, 

MITSUI ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP, ANDIARA BRITO COSTA - OAB:SP/195.683, BEATRIZ 

DE FREITAS COSTA - OAB:9.707-A/MT, EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/ 7.680, 

Élen Boldrin - OAB:158928, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13431-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, ONEDSON 

CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, THAIS SVERSUT - 

OAB:9634/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, 

VERONICA L. DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tanto é este o valor intuído, que logo após o suscitado parágrafo, 

constou da decisão: Ante o exposto, intime-se a empresa Brasil Telecom, 

através de seu patrono, determinando o pagamento no prazo de 15 dias, 

mediante depósito em conta judicial, conforme estabelecido no caput, do 

art. 475-J, do Código de Processo Civil, constando o valor reduzido da 

multa de R$ 85.050,00.Desta forma, no mais, persiste a decisão tal como 

está lançada.Quanto às demais alegações da petição de fls. 1882/1890, 

estas não são afeitas ao recurso de embargos de declaração. Intime-se o 

Administrador Judicial sobre o pedido do Ministério Público de fls. 1932, no 

pertinente ao Relatório Circunstanciado.Intimem-se o Administrador Judicial 

e o Ministério Público sobre a petição de fls. 1949/1951 – crédito 

trabalhista do Sr. Jerônimo Ribeiro.Intime-se o Ministério Público sobre a 

petição do Administrador Judicial de fls. 1995, e documentos juntados (fls. 

1996/2032).Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59080 Nr: 6699-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: GARZELLA & GARZELLA LTDA - EPP (CASA GRANDE 

SUPERMERCADOS), SG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, BRASIL 

TELECOM S/A, BANCO TRIÂNGULO S/A, USINA PANTANAL DE AÇUCAR 

E ALCOOL LTDA, AMERICEL S/A CLARO, Samoel da Silva, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, BANCO DO BRASIL S.A, 

DISBRAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, JERÔNIMO RIBEIRO, 

MITSUI ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP, ANDIARA BRITO COSTA - OAB:SP/195.683, BEATRIZ 

DE FREITAS COSTA - OAB:9.707-A/MT, EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/ 7.680, 

Élen Boldrin - OAB:158928, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13431-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, ONEDSON 

CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, THAIS SVERSUT - 

OAB:9634/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, 

VERONICA L. DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6699-35.2008.811.0037 (Código 59080)Ação de 

Recuperação Judicial Requerentes: Garzella & Garzella Ltda. EPP e 

OutroVistos em correição permanente.Trata-se de Ação de Recuperação 

Judicial proposta pelo grupo de empresas denominadas Garzella & 

Garzella Ltda. EPP, CNPJ 01.014.543/0001-20, SG Comércio de Alimentos 

Ltda. ME, CNPJ 07.761.407/0001-80, regularmente qualificadas nos autos 

em de maio de 2009) e a presente data, resta transcorrido o prazo de 

fiscalização judicial.Isso posto, DECRETO O ENCERRAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005 

e determino:I – O pagamento de eventual saldo de honorários ao 

Administrador Judicial, mediante prestação de contas e prévia aprovação 

judicial, no prazo de 30 (trinta) dias;II – Recolhimento das custas 

processuais;III – A exoneração do Administrador Judicial;IV – A 

comunicação ao registro público de empresas para as providências 

cabíveis, inclusive baixa da denominação “em recuperação judicial”;V – 

Autorização do levantamento de valores, pelos credores, mediante 

expedição de alvará judicial. Cientifique-se o Ministério Público.Em seguida, 

ultimadas as providências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pert inentes.Int ime-se. Expeça-se o necessário . 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARINGOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001147-23.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: EDER MARINGOLO - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA proposta por EDER MARINGOLO contra ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA S/A LTDA, ambos qualificados. Aduz que 

possui contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia 

elétrica de sua residência com a empresa reclamada (Unidade 

Consumidora nº 6/2117240-8) e que foi notificado da existência de um 

débito pretérito em sua conta de energia elétrica no valor de R$ 84.390,42 

(oitenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e quarenta e dois 

centavos) referentes a 01/2016 a 10/2017 (id. 12023926). Alega que 

procurou a requerida, pois não concorda com os valores cobrados e que 

as documentações acostadas revelam que o suposto valor equivale a 

débitos eventuais, e que estes valores deveriam ser cobrados 

separadamente, tendo a ré a intenção de acrescentá-lo com objetivo único 

de legalizar tal debito pretérito ilegal e arbitrário, coagindo o cliente ao 

pagamento forçado, por conseguinte o corte em caso de inadimplemento, 

pratica claramente coercitiva e desleal. Requer em tutela antecipada, 

inaudita altera pars, para determinar que a ré se ABSTENHA de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia de elétrica ou seu imediato 

RESTABELECIMENTO, caso já tenha sido interrompido, em face do não 

pagamento do débito pretérito no valor de R$ 84.390,42 (oitenta e quatro 

mil, trezentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) bem como, se 

abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos SPC E SERASA, e por 

fim, estabeleça ASTREINTES caso descumprimento da ordem. Junta 

documentos. Decide-se. Preenchidos os requisitos, recebe-se a exordial 

nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC) e passa-se a análise do 

pedido de tutela. De acordo com art. 294 a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Em relação à medida liminar, para o deferimento de tutela é 

indispensável ao menos à existência de dois requisitos exigidos pelo art. 

300, do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido dispõe do art. 300, do 

CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 
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puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Com efeito, para o deferimento 

da tutela antecipada basta, segundo Humberto Theodoro Júnior, o 

seguinte: “Para alcançar a satisfação antecipada do direito material, a lei 

exige da parte a prova inequívoca tendente a um imediato juízo de 

verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, alternativamente, o 

abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 300). As medidas de 

urgência, apresentam-se sempre como excepcionais e não como mera 

faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, quando 

presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de direito ou 

de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos rigorosos da 

lei”. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., Forense: Rio de 

Janeiro, 2004, p.46). No que tange ao aspecto da verossimilhança das 

alegações, leciona Ernane Fidélis Dos Santos: “A verossimilhança, pois, e 

a prova inequívoca, são conceitos que se completam exatamente para 

informar que a antecipação da tutela só pode ocorrer na hipótese de juízo 

de máxima probabilidade, a certeza, ainda que provisória, revelada por 

fundamentação fática, onde presentes estão apenas motivos positivos de 

crença”. (Manual de Direito Processual Civil, v. I, 5ª ed., p. 30). Em relação 

ao perigo de dano, cita-se o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paulo Sarno 

Braga e Rafael Oliveira: “O receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, mencionado no art. 300, do NCPC, que justifica a antecipação 

da tutela assecuratória é aquele risco de dano: i) concreto (certo), e, não, 

hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) 

atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) grave, que tem aptidão 

para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Enfim, o deferimento da 

tutela antecipada somente se justifica se a demora do processo puder 

causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade. Isto é, 

quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar 

a tutela jurisdicional”. (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 2ª ed., Ed. 

Jus Podivm, p. 632/633). A requerida ao constatar a falha nos medidores 

de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma 

fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu 

cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de 

energia. Destaca-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de 

que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe 

demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. 

Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no 

AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016). 

Cita-se o entendimento no Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO 

MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – DÍVIDA 

PRETÉRITA – OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ E 

DESTA CORTE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL 

JUROS MORATÓRIOS – DATA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 do STJ) 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – 

NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se legítima a cobrança de diferença 

apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que 

obedeceu os ditames dispostos na legislação que rege a matéria. É ilegal o 

corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em fatura 

pretérita, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte Estadual. Dano moral configurado. No arbitramento 

da indenização por danos morais cabe ao julgador arbitrar o valor de 

acordo com o seu arbítrio, sopesando as circunstâncias do caso concreto 

e a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor. Não há que se falar 

em repetição de indébito, quanto não restou demonstrado nos autos a 

cobrança indevida ou o pagamento de débito inexistente. Os danos 

materiais, consubstanciados em lucros cessantes, não restaram 

comprovados no caso, não havendo que se falar no dever de indenizar. 

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 

correção monetária da data da sentença (arbitramento) conforme Súmula 

362 do STJ (TJ-MT - APL: 00021676720128110040 154708/2016, Relator: 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/03/2017).(grifo nosso). Sendo assim, o corte no fornecimento de 

energia de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. Dessa 

forma, a cobrança perpetrada, preenche os requisitos para concessão da 

tutela, pois o risco de dano irreparável decorre dos prejuízos decorrentes 

da suspensão da energia elétrica e inscrição do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito. Ademais, a medida pretendida não é 

irreversível, pois caso seja aferido posteriormente à improcedência da 

pretensão poderá ser restabelecido a inserção do nome nos órgão de 

proteção ao crédito. Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz defere a 

tutela de urgência pleiteada, nos termos do artigo 300, caput do Código de 

Processo Civil, para determinar que a empresa ré abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 

6/2117240-8, em razão do débito do débito no importe de R$ 84.390,42 

(oitenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e quarenta e dois 

centavos), com vencimento para o dia 20/02/2018 (id. 12023978); bem 

como, obste-se a parte ré de inscrever o nome e CPF da parte autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito supracitado, sob pena 

de aplicação de astreintes no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por 

dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Caso a energia 

elétrica já tenha sido suspensa, determina-se o restabelecimento, em 24 

(vinte e quatro) horas. Para seguimento do feito, em consonância com o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o dia 12/07/2018, às 

17h00min, para audiência de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que 

será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a audiência. 

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. 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. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 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. Deferem-se os 

benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de maio de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002032-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA CAMILO PATRICIO (RÉU)

JOSE PATRICIO (RÉU)

APARECIDO REIS BETTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação/intimação 

dos requeridos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005332-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMARINHOS ALO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005332-41.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GV COMERCIO E 

ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA REQUERIDO: ARMARINHOS ALO 

BRASIL LTDA - ME 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, defere-se o pedido (id. 11619923), e em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

09/08/2018, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador, na sala de 

conciliação, no Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, 

não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003917-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR (RÉU)

ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003917-86.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: E. R. 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RINALDO BATISTA FERREIRA 

JUNIOR, ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA Visto, Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700 CPC). Verifica-se que não estão presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, razão pela qual, defere-se a 

expedição de mandado de pagamento, e concede-se ao réu o prazo de 15 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do art. 

701, caput do CPC/2015, ficando isento do pagamento de custas 

processuais se o cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo 

supracitado. No mesmo prazo, poderá opor, nos próprios autos, Embargos 

à Ação Monitória, alertando-o de que, nos termos do art. 702, §2º do 

CPC/2015, quando este alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena 

de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Poderá, ainda, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do 

Exequente, e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final do CPC/2015), requerer o 

parcelamento do restante em até 6(seis) parcelas mensais, acrescida da 

correção monetária e dos juros legais, nos termos do art. 916 c/c 701, 

§5º, todos do CPC/2015). Não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios, e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos arts. 916 c/c 701, §5º, todos do CPC/2015, constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, §8º do 

CPC/2015, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 513 e seguintes do CPC/2015. Cite-se. Ressalte-se que 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. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designa-se audiência de conciliação para o dia 09/08/2018, às 16h00min, 

a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da 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. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 21 de junho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004081-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1004081-51.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: AGUILERA 

AUTOPECAS LTDA IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 

DO LESTE-MT Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente 

para providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do 

Mandado recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018 Lidiane Memoria 

Campos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004137-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004137-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ELADIO MENDES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

ELADIO MENDES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de degeneração dos discos intervertebrais e das 

vértebras cervicais, devio, hérnia, bico de papagaio, hérnia de disco e 

abaulamento discal, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
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dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “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, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta patologia que 

está acometido a parte requerente, nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo 

Bussiki (Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, 

AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e 

(65) 981001090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004346-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004346-53.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que sofreu um acidente e precisou passou por duas cirurgias 

para corrigir as lesões, bem como mais uma cirurgia para retirada e/ou 

troca da placa e colocação de parafusos, estando impossibilitada de se 

locomover sem ajuda de terceiros, impedindo-a de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “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, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004175-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERONI FLORES HELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004175-96.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA ERONI FLORES HELLER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c PEDIDOS DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por MARIA ERONI 

FLORES HELLER em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portadora de síndrome de comprenssão da artéria espinhal anterior ou 

vertebral anterior, dor articular, transtorno do disco cervical com 

radiculopatia, artropatia na amiloidose, transtornos internos dos joelhos e 

gonartrose, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“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”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “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, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki 

(Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 

1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 

981001090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004121-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MENEZES CATALA (IMPETRANTE)

TARCINA VARANDA CATALA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERNANDES BARBOSA (IMPETRADO)

ELZA FERNANDES BARBOSA - TABELIÃO DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO 

OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1004121-33.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: MANOEL MENEZES 

CATALA, TARCINA VARANDA CATALA IMPETRADO: ELZA FERNANDES 

BARBOSA, ELZA FERNANDES BARBOSA - TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 

PRIMEIRO OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a 

finalidade de intimar o exequente para providenciar o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 28 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004345-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILMO ANTONIO KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004345-68.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ILMO ANTONIO KLEIN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por ILMO ANTÔNIO KLEIN 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de transtorno do disco cervical com radiculopatia, espondiloartropatia 

degenerativa lombar, desitratação discal e lumbago com ciática, 

impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 
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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, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012095-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADREANO MAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012095-70.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ADREANO MAI 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de fazer com tutela 

provisória de urgência proposta por JOSÉ ADREANO MAI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT (ambos qualificados na petição inicial). Deferida a tutela 

almejada (Id 3345845) e processado o feito, os réus não cumpriram a 

obrigação a eles imposta e, por isso, foi realizado bloqueio judicial para a 

realização do exame, que foi realizado e o autor juntou o recibo para 

prestação de contas (Id 12933268). Sobreveio petição, relatório médico e 

orçamento (Id’s 13797588, 13797698), onde comunica a necessidade 

superveniente do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE 

QUADRIL DIREITO, orçada em R$76.358,00 ( setenta e seis mil trezentos e 

cinquenta e oito reais), de maneira que requer a intimação dos réus para 

disponibilização da cirurgia. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

pleito de cirurgia constitui verdadeira tutela satisfativa complementar 

àquela já deferida no início do processo, sendo, pois, um meio apto a 

concretizar a continuidade do tratamento do(a) paciente e, assim, um 

corolário lógico deste. Não obstante isso, o valor da causa inicialmente 

atribuído foi majorado e ultrapassou, o limite legal de 60 (sessenta) 

salários mínimos, resultando na incompetência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para a causa. Logo, houve a modificação da 

competência, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil. De 

outro viés, a Lei 9.099/1995 prescreve a extinção do processo em 

situações como a deste feito (art. 51, inc. II, da Lei 9.099/1995 c/c art. 1º, 

parágrafo único, e art. 27 da Lei 12.153/2009), contudo, o processo está 

em fase adiantada. Ademais, consta dos autos que caso o autor não 

realize o procedimento de maneira urgente haverá perda progressiva dos 

movimentos do quadril afetado. Diante do exposto, com respaldo nos 

artigos 43 e 64 do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar, julgar e 

eventualmente executar a causa. Por fim, com fundamento nos princípios 

da celeridade, da economia processual e do aproveitamento dos atos 

processuais, bem como no artigo 6º da Lei 9.099/1995, determino a 

redistribuição do processo à 4ª vara da Comarca de Primavera do 

Leste/MT, devendo a Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas 

necessárias, inclusive encaminhando-o à redistribuição. 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 

eletronicamente. Intime(m)-se. Cumpra-se com urgência. Primavera do 

Leste/MT, 21 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011554-08.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011554-08.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SUSANA DIAS DE CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SUSANA DIAS DE 

CAMPOS TAFAREL em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva na função de Auxiliar 

Administrativo, desde 14/02/2002, junto ao requerido. Relata que faz jus 

ao enquadramento na classe D, de acordo com a Lei Municipal nº 

387/2012, bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que 

vem sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se 

nega a dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino 

fundamental, bem como título de especialização, requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 14.926,86, a 

título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL 

HORIZONTAL PARA A CLASSE D. No mérito, pugna pela concessão 

definitiva da Progressão Funcional Horizontal para a Classe D, além das 

diferenças das verbas trabalhistas, bem como indenização por danos 

morais. No ID nº 3336150, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 3336169. Impugnação 
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à contestação no ID nº 3336263. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que razão 

assiste a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de 

ser reenquadrada na Classe C da Serie de Classe dos Cargos da Carreira 

(Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012), bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento das diferenças salariais equivalentes ao 

respectivo enquadramento. A Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os 

princípios e as regras de qualificação profissional, habilitação para 

ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste/MT. Os artigos 12, “b”, e 14 da referida lei 

dispõem que: Art. 12º – A Serie de Classes dos Cargos que compõem a 

Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde estrutura – se em linha 

horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de 

habilitação, perfil profissional e ocupacional, identificada por letras 

maiúsculas assim descritas. IV – APOIO DE SERVIÇO DO SUS a) Classe A 

– habilitação em ensino fundamental; b) Classe B – requisito da classe A, 

mais 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação 

e/ou capacitação profissional e experiência mínima comprovada de 05 

(cinco) anos na área de atuação; c) Classe C – requisito da classe B, mais 

300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação profissional; d) Classe D – requisito da classe C, mais 400 

(quatrocentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação profissional e ensino médio; Art. 14º – A progressão 

horizontal dos profissionais do Sistema Único de Saúde dar – se – a de 

uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na 

mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação 

e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação 

profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento 

do intervalo mínimo de 03 (três) anos de classe A para a classe B, mais 03 

(três) anos de classe B para a classe C e 05 (cinco) anos de classe C 

para a Classe D. Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a 

requerente ingressou no quadro de servidores do Município de Santo 

Antônio do Leste/MT em 14.02.2002, mediante concurso público, para 

exercer a função Auxiliar Administrativo. Consta, ainda, que a requerente 

apresentou curso de Especialização na área (ID nº 3336061, pág. 03/05), 

o que demonstra que a requerente cumpriu as exigências impostas pelo 

artigo 12, “b” e “c”, e 14 da Lei nº 387/2012, acima citada. Ademais, 

mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, 

tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, 

não podem servir de óbice para a concessão do direito da requerente. 

Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO 

DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC 

ATÉ 30/06/09, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE 

POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato 

sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as 

prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da 

propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas. A 

omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor 

progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser 

concedida a progressão funcional ao servidor. A correção monetária, 

tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 

11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices 

empregados à caderneta de poupança (TR). Os juros de mora serão 

contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da 

Lei no 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / 

Remessa Necessária 52453/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, 

Publicado no DJE 07/03/2018). PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO 

POR PRODUTIVIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 

568/99 E 1.459/11 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA 

PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ 

— CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO 

CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. I - Recurso da autora não conhecido. Não obstante beneficiária 

da gratuidade, a apelante não agravou da decisão que negou seguimento 

ao recurso por falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. II - Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública; caso o servidor 

público demonstre durante o processo que cumprira as condições de 

tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei, faz jus a 

progressão. IV - Preenchidos os requisitos legais, faz jus o servidor 

público ao recebimento da gratificação por produtividade prevista no art. 

69 da Lei Municipal nº 568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da 

Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma 

equitativa e em observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de 

Processo Civil. (Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município 

não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação 

orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a 

legislação. Não obstante, o artigo 83 da referida lei menciona que: “O 

Poder Executivo promoverá o enquadramento dos servidores no prazo de 

90 (noventa) dias a contar da vigência desta lei”, o que não ocorreu no 

caso da requerente. Desta forma, por termo expresso da lei, a parte 

requerente faz jus ao enquadramento salarial pretendido, pois, diante de 

legislação específica que regula a carreira dos profissionais da saúde 

municipal, tem o direito de ser inserida na Classe C, almejando a vantagem 

pretendida. Portanto, as vantagens salariais decorrentes da sua inserção 

na “Classe C” devem prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 

387/2012. No que se refere à progressão horizontal para Classe D, a 

parte requerente não comprovou a quantidade de horas necessárias para 

o enquadramento. No mais, não há que se falar em indenização por dano 

moral, pois, da forma como se apresentam as circunstâncias em que 

ocorreram os fatos, não há evidência de situação vexatória no caso em 

comento, tampouco lesão aos bens intangíveis da “alma”, conforme 

alegado na inicial. Inobstante, embora compreensível a existência de 

dissabor pelo ocorrido, a causa não pode ser alcançada ao patamar de 

ensejar indenização por dano moral, como pretende a requerente. Assim, 

a procedência em parte dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais para reconhecer o 

direito da parte requerente à percepção da progressão funcional, em sua 

modalidade horizontal, prevista no artigo 14 da Lei nº 387/2012, bem como 

ao pagamento da remuneração correspondente, além das diferenças 

salariais retroativas ao período de incorreção (hora extra, 13º salário, 

férias mais um terço constitucional, adicionais, etc.), somente a partir da 

data da publicação da referida lei. Consigno que, quanto à correção 

monetária, determino, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data 

fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo 
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honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para 

a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente, nos termos do 

artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. A presente sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011554-08.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011554-08.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SUSANA DIAS DE CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SUSANA DIAS DE 

CAMPOS TAFAREL em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva na função de Auxiliar 

Administrativo, desde 14/02/2002, junto ao requerido. Relata que faz jus 

ao enquadramento na classe D, de acordo com a Lei Municipal nº 

387/2012, bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que 

vem sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se 

nega a dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino 

fundamental, bem como título de especialização, requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 14.926,86, a 

título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL 

HORIZONTAL PARA A CLASSE D. No mérito, pugna pela concessão 

definitiva da Progressão Funcional Horizontal para a Classe D, além das 

diferenças das verbas trabalhistas, bem como indenização por danos 

morais. No ID nº 3336150, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 3336169. Impugnação 

à contestação no ID nº 3336263. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que razão 

assiste a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de 

ser reenquadrada na Classe C da Serie de Classe dos Cargos da Carreira 

(Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012), bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento das diferenças salariais equivalentes ao 

respectivo enquadramento. A Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os 

princípios e as regras de qualificação profissional, habilitação para 

ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste/MT. Os artigos 12, “b”, e 14 da referida lei 

dispõem que: Art. 12º – A Serie de Classes dos Cargos que compõem a 

Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde estrutura – se em linha 

horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de 

habilitação, perfil profissional e ocupacional, identificada por letras 

maiúsculas assim descritas. IV – APOIO DE SERVIÇO DO SUS a) Classe A 

– habilitação em ensino fundamental; b) Classe B – requisito da classe A, 

mais 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação 

e/ou capacitação profissional e experiência mínima comprovada de 05 

(cinco) anos na área de atuação; c) Classe C – requisito da classe B, mais 

300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação profissional; d) Classe D – requisito da classe C, mais 400 

(quatrocentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação profissional e ensino médio; Art. 14º – A progressão 

horizontal dos profissionais do Sistema Único de Saúde dar – se – a de 

uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na 

mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação 

e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação 

profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento 

do intervalo mínimo de 03 (três) anos de classe A para a classe B, mais 03 

(três) anos de classe B para a classe C e 05 (cinco) anos de classe C 

para a Classe D. Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a 

requerente ingressou no quadro de servidores do Município de Santo 

Antônio do Leste/MT em 14.02.2002, mediante concurso público, para 

exercer a função Auxiliar Administrativo. Consta, ainda, que a requerente 

apresentou curso de Especialização na área (ID nº 3336061, pág. 03/05), 

o que demonstra que a requerente cumpriu as exigências impostas pelo 

artigo 12, “b” e “c”, e 14 da Lei nº 387/2012, acima citada. Ademais, 

mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, 

tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, 

não podem servir de óbice para a concessão do direito da requerente. 

Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO 

DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC 

ATÉ 30/06/09, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE 

POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato 

sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as 

prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da 

propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas. A 

omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor 

progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser 

concedida a progressão funcional ao servidor. A correção monetária, 

tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 

11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices 

empregados à caderneta de poupança (TR). Os juros de mora serão 

contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da 

Lei no 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / 

Remessa Necessária 52453/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, 

Publicado no DJE 07/03/2018). PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO 

POR PRODUTIVIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 

568/99 E 1.459/11 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA 

PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ 

— CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO 

CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. I - Recurso da autora não conhecido. Não obstante beneficiária 

da gratuidade, a apelante não agravou da decisão que negou seguimento 

ao recurso por falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 
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à respectiva previsão orçamentária. II - Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública; caso o servidor 

público demonstre durante o processo que cumprira as condições de 

tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei, faz jus a 

progressão. IV - Preenchidos os requisitos legais, faz jus o servidor 

público ao recebimento da gratificação por produtividade prevista no art. 

69 da Lei Municipal nº 568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da 

Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma 

equitativa e em observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de 

Processo Civil. (Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município 

não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação 

orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a 

legislação. Não obstante, o artigo 83 da referida lei menciona que: “O 

Poder Executivo promoverá o enquadramento dos servidores no prazo de 

90 (noventa) dias a contar da vigência desta lei”, o que não ocorreu no 

caso da requerente. Desta forma, por termo expresso da lei, a parte 

requerente faz jus ao enquadramento salarial pretendido, pois, diante de 

legislação específica que regula a carreira dos profissionais da saúde 

municipal, tem o direito de ser inserida na Classe C, almejando a vantagem 

pretendida. Portanto, as vantagens salariais decorrentes da sua inserção 

na “Classe C” devem prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 

387/2012. No que se refere à progressão horizontal para Classe D, a 

parte requerente não comprovou a quantidade de horas necessárias para 

o enquadramento. No mais, não há que se falar em indenização por dano 

moral, pois, da forma como se apresentam as circunstâncias em que 

ocorreram os fatos, não há evidência de situação vexatória no caso em 

comento, tampouco lesão aos bens intangíveis da “alma”, conforme 

alegado na inicial. Inobstante, embora compreensível a existência de 

dissabor pelo ocorrido, a causa não pode ser alcançada ao patamar de 

ensejar indenização por dano moral, como pretende a requerente. Assim, 

a procedência em parte dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais para reconhecer o 

direito da parte requerente à percepção da progressão funcional, em sua 

modalidade horizontal, prevista no artigo 14 da Lei nº 387/2012, bem como 

ao pagamento da remuneração correspondente, além das diferenças 

salariais retroativas ao período de incorreção (hora extra, 13º salário, 

férias mais um terço constitucional, adicionais, etc.), somente a partir da 

data da publicação da referida lei. Consigno que, quanto à correção 

monetária, determino, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data 

fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para 

a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente, nos termos do 

artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. A presente sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011538-54.2014.8.11.0037. REQUERENTE: ADENI NOGUEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por ADENI NOGUEIRA DA 

SILVA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que 

atua como servidora efetiva na função de Técnica em Enfermagem, desde 

01.10.2007, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão funcional 

vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui os requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 2.467,08, a 

título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL 

PARA O NÍVEL 2. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Vertical para o nível 2, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3335532, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3335617. Impugnação à contestação no 

ID nº 3335686. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito à progressão vertical da 

Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março 

de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento. A Lei 

Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 

da referida lei dispõe que: Art. 15º – O ocupante de cargo da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

Aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho; II – 

Cumprido o intervalo de 03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo 

exercício na Administração Publica direta autárquica e fundacional será 

computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos 

para cada nível. (...) Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a 

requerente ingressou no quadro de servidores do Município de Santo 

Antônio do Leste/MT em 01.10.2007. Desse modo, resta demonstrado o 

cumprimento da exigência imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, 

acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido prova sobre o processo 

de avaliação, tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 
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devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida no nível 2, almejando a vantagem pretendida. Em que pese a 

pretensão da requerente ser referente ao seu ingresso no cargo, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção no nível 2 devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No mais, não 

há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como se 

apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Inobstante, embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional para o nível 2, em sua modalidade vertical, prevista 

no artigo 15 da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, 

adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da referida lei. 

Consigno que, quanto à correção monetária, determino, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011538-54.2014.8.11.0037. REQUERENTE: ADENI NOGUEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por ADENI NOGUEIRA DA 

SILVA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que 

atua como servidora efetiva na função de Técnica em Enfermagem, desde 

01.10.2007, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão funcional 

vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui os requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 2.467,08, a 

título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL 

PARA O NÍVEL 2. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Vertical para o nível 2, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3335532, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3335617. Impugnação à contestação no 

ID nº 3335686. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito à progressão vertical da 

Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março 

de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento. A Lei 

Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 

da referida lei dispõe que: Art. 15º – O ocupante de cargo da Carreira dos 
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Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

Aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho; II – 

Cumprido o intervalo de 03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo 

exercício na Administração Publica direta autárquica e fundacional será 

computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos 

para cada nível. (...) Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a 

requerente ingressou no quadro de servidores do Município de Santo 

Antônio do Leste/MT em 01.10.2007. Desse modo, resta demonstrado o 

cumprimento da exigência imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, 

acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido prova sobre o processo 

de avaliação, tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida no nível 2, almejando a vantagem pretendida. Em que pese a 

pretensão da requerente ser referente ao seu ingresso no cargo, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção no nível 2 devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No mais, não 

há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como se 

apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Inobstante, embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional para o nível 2, em sua modalidade vertical, prevista 

no artigo 15 da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, 

adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da referida lei. 

Consigno que, quanto à correção monetária, determino, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011545-46.2014.8.11.0037. REQUERENTE: EUDIS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por EUDIS JOSÉ DA SILVA em 

face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte requerente, em síntese, que atua 

como servidor efetivo na função de Motorista de Ambulância, desde 

15.02.2002, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão funcional 

vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 
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Leste. Assim, sob o argumento de que possui os requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 8.783,52, a 

título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL 

PARA O NÍVEL 4. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Vertical para o nível 4, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3335763, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3335841. Impugnação à contestação no 

ID nº 3335852. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito à progressão vertical da 

Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março 

de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento. A Lei 

Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 

da referida lei dispõe que: Art. 15º – O ocupante de cargo da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

Aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho; II – 

Cumprido o intervalo de 03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo 

exercício na Administração Publica direta autárquica e fundacional será 

computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos 

para cada nível. (...) Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a parte 

requerente ingressou no quadro de servidores do Município de Santo 

Antônio do Leste/MT em 15.02.2002. Desse modo, resta demonstrado o 

cumprimento da exigência imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, 

acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido prova sobre o processo 

de avaliação, tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida no nível 4, almejando a vantagem pretendida. Em que pese a 

pretensão da requerente ser referente ao seu ingresso no cargo, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção no nível 2 devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No mais, não 

há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como se 

apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Inobstante, embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a parte requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional para o nível 4, em sua modalidade vertical, prevista 

no artigo 15 da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, 

adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da referida lei. 

Consigno, que quanto à correção monetária, determino, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 142 de 509



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, 08 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011545-46.2014.8.11.0037. REQUERENTE: EUDIS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por EUDIS JOSÉ DA SILVA em 

face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte requerente, em síntese, que atua 

como servidor efetivo na função de Motorista de Ambulância, desde 

15.02.2002, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão funcional 

vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui os requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 8.783,52, a 

título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL 

PARA O NÍVEL 4. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Vertical para o nível 4, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3335763, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3335841. Impugnação à contestação no 

ID nº 3335852. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito à progressão vertical da 

Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março 

de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento. A Lei 

Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 

da referida lei dispõe que: Art. 15º – O ocupante de cargo da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

Aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho; II – 

Cumprido o intervalo de 03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo 

exercício na Administração Publica direta autárquica e fundacional será 

computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos 

para cada nível. (...) Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a parte 

requerente ingressou no quadro de servidores do Município de Santo 

Antônio do Leste/MT em 15.02.2002. Desse modo, resta demonstrado o 

cumprimento da exigência imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, 

acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido prova sobre o processo 

de avaliação, tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida no nível 4, almejando a vantagem pretendida. Em que pese a 

pretensão da requerente ser referente ao seu ingresso no cargo, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção no nível 2 devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No mais, não 

há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como se 
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apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Inobstante, embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a parte requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional para o nível 4, em sua modalidade vertical, prevista 

no artigo 15 da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, 

adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da referida lei. 

Consigno, que quanto à correção monetária, determino, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004880-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANSONE PACHECO OAB - SP160078 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

1004880-31.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: BANCO BMG EMBARGADO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos pelo BANCO BMG S/A, devidamente qualificado 

nos autos, aduzindo a existência de omissão na sentença de Id 13228796, 

vez que não se manifestou quanto a não ocorrência da prática abusiva. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria 

que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o 

que se vê, é sua irresignação em relação a sentença de Id 13228796, que 

julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para reduzir a 

multa aplicada. Desse modo, entendo que estes embargos, embora 

rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa 

refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: “Não admitem embargos de 

declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou 

complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 

90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).” “Os embargos de 

declaração não devem revestir de caráter infringente. A maior elasticidade 

que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material 

evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 

103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” “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. Recurso especial conhecido em 

parte e assim provido. (RSTJ 30/412).” “Não pode ser conhecido recurso 

que, sob rótulo de embargos declaratórios pretendem substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração 

– não de substituição. (STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 

22.11.93, p. 24.895).” “Mesmos nos embargos de declaração com fim de 

prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do 

CPC (obscuridade, dúvidas, contradição, omissão e, por construção 

pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é 

meio hábil ao reexame da causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. 

Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, 

p. 1.665).” Importante ressaltar que os embargos de declaração não 

prestam a dirimir as dúvidas da parte embargante ou responder 

questionamentos a respeito do comando judicial e sim para suprir 

omissões, contradições, ou obscuridades. Neste sentido: ESTADO DO RIO 

DE JANEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇADÉCIMA OITAVA 

CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 

0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: DIDEROT DE FIGUEIREDO E 

OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS 

FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 131/132, o recorrente interpôs os 

presentes embargos de declaração com a finalidade de 

pré-questionamento, para a futura interposição de recurso especial e/ou 

extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer 

obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de omissão nele 

observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses previstas na lei. 

Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o atendimento da 

pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais lembrar que os 

declaratórios não se prestam para questionamentos, mas para dirimir 

omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes motivos, nega-se 

provimento aos presentes embargos de declaração. Rio de Janeiro, de 

2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA Desembargadora Relatora. 

(TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 0057067-69.2010.8.19.0000, 

Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 26/01/2011, DECIMA 

OITAVA CAMARA CIVEL). Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a 

sentença atacada pelos seus próprios e suficientes fundamentos. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011539-39.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAMARGO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011539-39.2014.8.11.0037. REQUERENTE: AMANDA CAMARGO FACCO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por AMANDA CAMARGO em 

face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que atua como 

servidora efetiva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, desde 

01.06.2009, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão horizontal, 

de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao recebimento das 

diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos em seus 

vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à Lei nº 

387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste. Assim, 

sob o argumento de que possui ensino médio completo, bem como título de 

especialização, requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, 

liminarmente, para que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente 

o valor de R$ 6.390,96, a título de subsídios decorrentes da 

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A CLASSE B. No mérito, 
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pugna pela concessão definitiva da Progressão Funcional Horizontal para 

a Classe B, além das diferenças das verbas trabalhistas, bem como 

indenização por danos morais. No ID nº 3335713, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID 

nº 3335765. Impugnação à contestação no ID nº 3335867. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu 

direito de ser reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos 

da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A 

Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de 

qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. O artigo 12, §2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. III – 

ASSISTENTE DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino médio; b) 

Classe B – requisito da classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência 

mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; (...) §2º - Os 

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, 

serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se que a requerente não 

comprovou a quantidade de horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação dentro da área de atuação ou relacionados 

com a abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. 

Desta forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011539-39.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAMARGO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011539-39.2014.8.11.0037. REQUERENTE: AMANDA CAMARGO FACCO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por AMANDA CAMARGO em 

face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que atua como 

servidora efetiva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, desde 

01.06.2009, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão horizontal, 

de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao recebimento das 

diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos em seus 

vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à Lei nº 

387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste. Assim, 

sob o argumento de que possui ensino médio completo, bem como título de 

especialização, requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, 

liminarmente, para que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente 

o valor de R$ 6.390,96, a título de subsídios decorrentes da 

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A CLASSE B. No mérito, 

pugna pela concessão definitiva da Progressão Funcional Horizontal para 

a Classe B, além das diferenças das verbas trabalhistas, bem como 

indenização por danos morais. No ID nº 3335713, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID 

nº 3335765. Impugnação à contestação no ID nº 3335867. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu 

direito de ser reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos 

da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A 

Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de 

qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. O artigo 12, §2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. III – 

ASSISTENTE DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino médio; b) 

Classe B – requisito da classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência 

mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; (...) §2º - Os 

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, 

serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se que a requerente não 

comprovou a quantidade de horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação dentro da área de atuação ou relacionados 

com a abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. 

Desta forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 145 de 509



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, 20 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011543-76.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011543-76.2014.8.11.0037. REQUERENTE: ELIETE APARECIDA 

NOGUEIRA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO 

ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

ajuizada por ELIETE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados 

nos autos. Alega a requerente, em síntese, que atua como servidora 

efetiva no cargo de Agente de Saúde, desde 01/10/2007, junto ao 

requerido. Relata que faz jus a progressão horizontal, de acordo com a Lei 

Municipal nº 387/2012, bem como ao recebimento das diferenças salariais. 

Aduz que vem sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o 

requerido se nega a dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo 

do Município de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que 

possui ensino médio completo, bem como título de especialização, 

requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para 

que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 

27.222,48, a título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO 

FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A CLASSE B. No mérito, pugna pela 

concessão definitiva da Progressão Funcional Horizontal para a Classe B, 

além das diferenças das verbas trabalhistas, bem como indenização por 

danos morais. No ID nº 3335737, o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 

3335810. Impugnação à contestação no ID nº 3335924. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu 

direito de ser reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos 

da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A 

Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de 

qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. O artigo 12, §2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. III – 

ASSISTENTE DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino médio; b) 

Classe B – requisito da classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência 

mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; (...) §2º - Os 

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, 

serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se que a requerente não 

comprovou a quantidade de horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação dentro da área de atuação ou relacionados 

com a abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. 

Desta forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011543-76.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011543-76.2014.8.11.0037. REQUERENTE: ELIETE APARECIDA 

NOGUEIRA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO 

ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

ajuizada por ELIETE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados 

nos autos. Alega a requerente, em síntese, que atua como servidora 

efetiva no cargo de Agente de Saúde, desde 01/10/2007, junto ao 

requerido. Relata que faz jus a progressão horizontal, de acordo com a Lei 

Municipal nº 387/2012, bem como ao recebimento das diferenças salariais. 

Aduz que vem sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o 

requerido se nega a dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo 

do Município de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que 

possui ensino médio completo, bem como título de especialização, 

requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para 

que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 

27.222,48, a título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO 

FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A CLASSE B. No mérito, pugna pela 

concessão definitiva da Progressão Funcional Horizontal para a Classe B, 

além das diferenças das verbas trabalhistas, bem como indenização por 

danos morais. No ID nº 3335737, o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 

3335810. Impugnação à contestação no ID nº 3335924. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu 

direito de ser reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos 

da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A 

Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de 
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qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. O artigo 12, §2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. III – 

ASSISTENTE DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino médio; b) 

Classe B – requisito da classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência 

mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; (...) §2º - Os 

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, 

serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se que a requerente não 

comprovou a quantidade de horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação dentro da área de atuação ou relacionados 

com a abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. 

Desta forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011549-83.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINAVES TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011549-83.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUCINAVES TAVARES 

DA COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por MARIA 

LUCINAVES TAVARES DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTONIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a 

requerente, em síntese, que atua como servidora efetiva na função de 

Técnica em Enfermagem, desde 01.10.2007, junto ao requerido. Relata que 

faz jus a progressão funcional vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 

387/2012, bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que 

vem sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se 

nega a dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui os 

requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para 

que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 

3.358,46, a título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL PARA O NÍVEL 2. No mérito, pugna pela concessão definitiva 

da Progressão Funcional Vertical para o nível 2, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3335944, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3335992. Impugnação à contestação no 

ID nº 3336017. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito à progressão vertical da 

Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março 

de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento. A Lei 

Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 

da referida lei dispõe que: Art. 15º – O ocupante de cargo da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

Aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho; II – 

Cumprido o intervalo de 03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo 

exercício na Administração Publica direta autárquica e fundacional será 

computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos 

para cada nível. (...) Da análise dos autos, extrai-se que a requerente 

ingressou no quadro de servidores do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT em 01.10.2007. Desse modo, resta demonstrado o cumprimento 

da exigência imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, acima citada. 

Ademais, mesmo não tendo havido prova sobre o processo de avaliação, 

tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a concessão do 

direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES 

DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo 

passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados 

da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas 

prescritas. A omissão da Administração, no que tange à criação da 

Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito 

de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos 

legais. Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser 

concedida a progressão funcional ao servidor. A correção monetária, 

tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 

11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices 

empregados à caderneta de poupança (TR). Os juros de mora serão 

contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da 

Lei no 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / 

Remessa Necessária 52453/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, 

Publicado no DJE 07/03/2018). PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO 

POR PRODUTIVIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 

568/99 E 1.459/11 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA 

PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ 

— CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA 
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RETIFICADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO 

CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. I - Recurso da autora não conhecido. Não obstante beneficiária 

da gratuidade, a apelante não agravou da decisão que negou seguimento 

ao recurso por falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. II - Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública; caso o servidor 

público demonstre durante o processo que cumprira as condições de 

tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei, faz jus a 

progressão. IV - Preenchidos os requisitos legais, faz jus o servidor 

público ao recebimento da gratificação por produtividade prevista no art. 

69 da Lei Municipal nº 568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da 

Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma 

equitativa e em observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de 

Processo Civil. (Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município 

não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação 

orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a 

legislação. Não obstante, o artigo 83 da referida lei menciona que: “O 

Poder Executivo promoverá o enquadramento dos servidores no prazo de 

90 (noventa) dias a contar da vigência desta lei”, o que não ocorreu no 

caso da requerente. Desta forma, por termo expresso da lei, a parte 

requerente faz jus ao enquadramento salarial pretendido, pois, diante de 

legislação específica que regula a carreira dos profissionais da saúde 

municipal, tem o direito de ser inserida no nível 2, almejando a vantagem 

pretendida. Em que pese a pretensão da requerente ser referente ao seu 

ingresso no cargo, as vantagens salariais decorrentes da sua inserção no 

nível 2 devem prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. 

No mais, não há que se falar em indenização por dano moral, pois, da 

forma como se apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, 

não há evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco 

lesão aos bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. 

Inobstante, embora compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, 

a causa não pode ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por 

dano moral, como pretende a requerente. Assim, a procedência em parte 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em 

parte os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à 

percepção da progressão funcional para o nível 2, em sua modalidade 

vertical, prevista no artigo 15 da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento 

da remuneração correspondente, além das diferenças salariais retroativas 

ao período de incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço 

constitucional, adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da 

referida lei. Consigno, que quanto à correção monetária, determino, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011549-83.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUCINAVES TAVARES 

DA COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por MARIA 

LUCINAVES TAVARES DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTONIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a 

requerente, em síntese, que atua como servidora efetiva na função de 

Técnica em Enfermagem, desde 01.10.2007, junto ao requerido. Relata que 

faz jus a progressão funcional vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 

387/2012, bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que 

vem sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se 

nega a dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui os 

requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para 

que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 

3.358,46, a título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL PARA O NÍVEL 2. No mérito, pugna pela concessão definitiva 

da Progressão Funcional Vertical para o nível 2, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3335944, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3335992. Impugnação à contestação no 

ID nº 3336017. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito à progressão vertical da 

Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março 

de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento. A Lei 

Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 

da referida lei dispõe que: Art. 15º – O ocupante de cargo da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

Aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho; II – 

Cumprido o intervalo de 03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo 

exercício na Administração Publica direta autárquica e fundacional será 

computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos 

para cada nível. (...) Da análise dos autos, extrai-se que a requerente 

ingressou no quadro de servidores do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT em 01.10.2007. Desse modo, resta demonstrado o cumprimento 

da exigência imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, acima citada. 

Ademais, mesmo não tendo havido prova sobre o processo de avaliação, 

tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a concessão do 

direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES 

DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo 

passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados 
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da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas 

prescritas. A omissão da Administração, no que tange à criação da 

Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito 

de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos 

legais. Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser 

concedida a progressão funcional ao servidor. A correção monetária, 

tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 

11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices 

empregados à caderneta de poupança (TR). Os juros de mora serão 

contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da 

Lei no 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / 

Remessa Necessária 52453/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, 

Publicado no DJE 07/03/2018). PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO 

POR PRODUTIVIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 

568/99 E 1.459/11 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA 

PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ 

— CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO 

CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. I - Recurso da autora não conhecido. Não obstante beneficiária 

da gratuidade, a apelante não agravou da decisão que negou seguimento 

ao recurso por falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. II - Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública; caso o servidor 

público demonstre durante o processo que cumprira as condições de 

tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei, faz jus a 

progressão. IV - Preenchidos os requisitos legais, faz jus o servidor 

público ao recebimento da gratificação por produtividade prevista no art. 

69 da Lei Municipal nº 568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da 

Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma 

equitativa e em observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de 

Processo Civil. (Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município 

não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação 

orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a 

legislação. Não obstante, o artigo 83 da referida lei menciona que: “O 

Poder Executivo promoverá o enquadramento dos servidores no prazo de 

90 (noventa) dias a contar da vigência desta lei”, o que não ocorreu no 

caso da requerente. Desta forma, por termo expresso da lei, a parte 

requerente faz jus ao enquadramento salarial pretendido, pois, diante de 

legislação específica que regula a carreira dos profissionais da saúde 

municipal, tem o direito de ser inserida no nível 2, almejando a vantagem 

pretendida. Em que pese a pretensão da requerente ser referente ao seu 

ingresso no cargo, as vantagens salariais decorrentes da sua inserção no 

nível 2 devem prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. 

No mais, não há que se falar em indenização por dano moral, pois, da 

forma como se apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, 

não há evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco 

lesão aos bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. 

Inobstante, embora compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, 

a causa não pode ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por 

dano moral, como pretende a requerente. Assim, a procedência em parte 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em 

parte os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à 

percepção da progressão funcional para o nível 2, em sua modalidade 

vertical, prevista no artigo 15 da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento 

da remuneração correspondente, além das diferenças salariais retroativas 

ao período de incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço 

constitucional, adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da 

referida lei. Consigno, que quanto à correção monetária, determino, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011541-09.2014.8.11.0037. REQUERENTE: CLEBER PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por CLEBER PEREIRA 

DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente, em síntese, que 

atua como servidor efetivo no cargo de Agente de Saúde Ambiental, 

desde 02.03.2010, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão 

horizontal, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino médio completo, bem 

como título de especialização, requisitos essenciais para o avanço 

funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o requerido compelido a 

pagar imediatamente o valor de R$ 9.433,68, a título de subsídios 

decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A 

CLASSE C. No mérito, pugna pela concessão definitiva da Progressão 

Funcional Horizontal para a Classe B, além das diferenças das verbas 

trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 3335750, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 3335804. Impugnação à contestação no ID nº 

3335882. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão a parte 

requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser 

reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei 
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nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A Lei Municipal nº 

387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 12, 

§2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A Serie de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde 

estrutura – se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação, perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas. III – ASSISTENTE DO 

SUS a) Classe A – habilitação em ensino médio; b) Classe B – requisito da 

classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação profissional e experiência mínima 

comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; (...) §2º - Os cursos 

de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão 

conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Não obstante, da análise dos autos, extrai-se que o requerente 

não comprovou 300 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação 

e/ou capacitação dentro da área de atuação ou relacionados com a 

abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida. Assim, 

a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011541-09.2014.8.11.0037. REQUERENTE: CLEBER PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por CLEBER PEREIRA 

DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente, em síntese, que 

atua como servidor efetivo no cargo de Agente de Saúde Ambiental, 

desde 02.03.2010, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão 

horizontal, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino médio completo, bem 

como título de especialização, requisitos essenciais para o avanço 

funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o requerido compelido a 

pagar imediatamente o valor de R$ 9.433,68, a título de subsídios 

decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A 

CLASSE C. No mérito, pugna pela concessão definitiva da Progressão 

Funcional Horizontal para a Classe B, além das diferenças das verbas 

trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 3335750, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 3335804. Impugnação à contestação no ID nº 

3335882. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão a parte 

requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser 

reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei 

nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A Lei Municipal nº 

387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 12, 

§2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A Serie de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde 

estrutura – se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação, perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas. III – ASSISTENTE DO 

SUS a) Classe A – habilitação em ensino médio; b) Classe B – requisito da 

classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação profissional e experiência mínima 

comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; (...) §2º - Os cursos 

de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão 

conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Não obstante, da análise dos autos, extrai-se que o requerente 

não comprovou 300 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação 

e/ou capacitação dentro da área de atuação ou relacionados com a 

abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida. Assim, 

a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito
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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 : 

8011550-68.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA SALETE CORDEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por MARIA SALETE 

CORDEIRO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva na função de Técnica em 

Enfermagem, desde 01.07.2007, junto ao requerido. Relata que faz jus a 

progressão funcional vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, 

bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem 

sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a 

dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui os 

requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para 

que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 

3.246,25, a título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL PARA O NÍVEL 2. No mérito, pugna pela concessão definitiva 

da Progressão Funcional Vertical para o nível 2, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3335953, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado no ID nº 

3335974, o requerido não apresentou contestação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que razão 

assiste a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito à 

progressão vertical da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 

387/2012 de 19 de março de 2012), bem como a condenação da parte 

requerida ao pagamento das diferenças salariais equivalentes ao 

respectivo enquadramento. A Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os 

princípios e as regras de qualificação profissional, habilitação para 

ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 da referida lei dispõe que: Art. 

15º – O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único 

de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro 

subsequente da mesma classe, desde que: I – Aprovado em processo 

anual especifico de avaliação de desempenho; II – Cumprido o intervalo de 

03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo exercício na 

Administração Publica direta autárquica e fundacional será computado ao 

final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada 

nível. (...) Da análise dos autos, extrai-se que a requerente ingressou no 

quadro de servidores do Município de Santo Antônio do Leste/MT em 

01.10.2007. Desse modo, resta demonstrado o cumprimento da exigência 

imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, acima citada. Ademais, 

mesmo não tendo havido prova sobre o processo de avaliação, tal 

situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a concessão do direito 

da requerente. Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO 

DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC 

ATÉ 30/06/09, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE 

POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato 

sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as 

prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da 

propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas. A 

omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor 

progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser 

concedida a progressão funcional ao servidor. A correção monetária, 

tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 

11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices 

empregados à caderneta de poupança (TR). Os juros de mora serão 

contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da 

Lei no 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / 

Remessa Necessária 52453/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, 

Publicado no DJE 07/03/2018). PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO 

POR PRODUTIVIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 

568/99 E 1.459/11 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA 

PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ 

— CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO 

CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. I - Recurso da autora não conhecido. Não obstante beneficiária 

da gratuidade, a apelante não agravou da decisão que negou seguimento 

ao recurso por falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. II - Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública; caso o servidor 

público demonstre durante o processo que cumprira as condições de 

tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei, faz jus a 

progressão. IV - Preenchidos os requisitos legais, faz jus o servidor 

público ao recebimento da gratificação por produtividade prevista no art. 

69 da Lei Municipal nº 568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da 

Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma 

equitativa e em observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de 

Processo Civil. (Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município 

não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação 

orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a 

legislação. Não obstante, o artigo 83 da referida lei menciona que: “O 

Poder Executivo promoverá o enquadramento dos servidores no prazo de 

90 (noventa) dias a contar da vigência desta lei”, o que não ocorreu no 

caso da requerente. Desta forma, por termo expresso da lei, a parte 

requerente faz jus ao enquadramento salarial pretendido, pois, diante de 

legislação específica que regula a carreira dos profissionais da saúde 

municipal, tem o direito de ser inserida no nível 2, almejando a vantagem 

pretendida. Em que pese a pretensão da requerente ser referente ao seu 

ingresso no cargo, as vantagens salariais decorrentes da sua inserção no 

nível 2 devem prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. 

No mais, não há que se falar em indenização por dano moral, pois, da 

forma como se apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, 

não há evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco 

lesão aos bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. 

Inobstante, embora compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, 

a causa não pode ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por 

dano moral, como pretende a requerente. Assim, a procedência em parte 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em 

parte os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à 

percepção da progressão funcional para o nível 2, em sua modalidade 

vertical, prevista no artigo 15 da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento 

da remuneração correspondente, além das diferenças salariais retroativas 

ao período de incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço 

constitucional, adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da 

referida lei. Consigno, que quanto à correção monetária, determino, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 
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de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

8011550-68.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA SALETE CORDEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por MARIA SALETE 

CORDEIRO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva na função de Técnica em 

Enfermagem, desde 01.07.2007, junto ao requerido. Relata que faz jus a 

progressão funcional vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, 

bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem 

sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a 

dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui os 

requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para 

que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 

3.246,25, a título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL PARA O NÍVEL 2. No mérito, pugna pela concessão definitiva 

da Progressão Funcional Vertical para o nível 2, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3335953, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado no ID nº 

3335974, o requerido não apresentou contestação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que razão 

assiste a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito à 

progressão vertical da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 

387/2012 de 19 de março de 2012), bem como a condenação da parte 

requerida ao pagamento das diferenças salariais equivalentes ao 

respectivo enquadramento. A Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os 

princípios e as regras de qualificação profissional, habilitação para 

ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 da referida lei dispõe que: Art. 

15º – O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único 

de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro 

subsequente da mesma classe, desde que: I – Aprovado em processo 

anual especifico de avaliação de desempenho; II – Cumprido o intervalo de 

03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo exercício na 

Administração Publica direta autárquica e fundacional será computado ao 

final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada 

nível. (...) Da análise dos autos, extrai-se que a requerente ingressou no 

quadro de servidores do Município de Santo Antônio do Leste/MT em 

01.10.2007. Desse modo, resta demonstrado o cumprimento da exigência 

imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, acima citada. Ademais, 

mesmo não tendo havido prova sobre o processo de avaliação, tal 

situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a concessão do direito 

da requerente. Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO 

DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC 

ATÉ 30/06/09, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE 

POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato 

sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as 

prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da 

propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas. A 

omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor 

progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser 

concedida a progressão funcional ao servidor. A correção monetária, 

tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 

11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices 

empregados à caderneta de poupança (TR). Os juros de mora serão 

contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da 

Lei no 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / 

Remessa Necessária 52453/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, 

Publicado no DJE 07/03/2018). PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO 

POR PRODUTIVIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 

568/99 E 1.459/11 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA 

PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ 

— CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO 

CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. I - Recurso da autora não conhecido. Não obstante beneficiária 

da gratuidade, a apelante não agravou da decisão que negou seguimento 

ao recurso por falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. II - Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública; caso o servidor 

público demonstre durante o processo que cumprira as condições de 

tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei, faz jus a 

progressão. IV - Preenchidos os requisitos legais, faz jus o servidor 

público ao recebimento da gratificação por produtividade prevista no art. 

69 da Lei Municipal nº 568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da 

Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma 

equitativa e em observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de 

Processo Civil. (Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município 

não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação 

orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a 
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legislação. Não obstante, o artigo 83 da referida lei menciona que: “O 

Poder Executivo promoverá o enquadramento dos servidores no prazo de 

90 (noventa) dias a contar da vigência desta lei”, o que não ocorreu no 

caso da requerente. Desta forma, por termo expresso da lei, a parte 

requerente faz jus ao enquadramento salarial pretendido, pois, diante de 

legislação específica que regula a carreira dos profissionais da saúde 

municipal, tem o direito de ser inserida no nível 2, almejando a vantagem 

pretendida. Em que pese a pretensão da requerente ser referente ao seu 

ingresso no cargo, as vantagens salariais decorrentes da sua inserção no 

nível 2 devem prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. 

No mais, não há que se falar em indenização por dano moral, pois, da 

forma como se apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, 

não há evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco 

lesão aos bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. 

Inobstante, embora compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, 

a causa não pode ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por 

dano moral, como pretende a requerente. Assim, a procedência em parte 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em 

parte os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à 

percepção da progressão funcional para o nível 2, em sua modalidade 

vertical, prevista no artigo 15 da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento 

da remuneração correspondente, além das diferenças salariais retroativas 

ao período de incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço 

constitucional, adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da 

referida lei. Consigno, que quanto à correção monetária, determino, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

1000707-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SACHI 

VARGAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO IDADE 

HÍBRIDA proposta por MARIA APARECIDA SACHI VARGAS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola durante 

parte do seu período laborativo, juntamente com a atividade urbana. 

Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição da 

aposentadoria por idade híbrida. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação, requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a 

falta de prova material suficiente. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação. Em audiência de instrução, foram ouvidas 02 

(duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Cumpre registrar 

que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao 

artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir 

expressamente a somatória do tempo de exercício de labor rural ao 

período de trabalho urbano, para fins de concessão do benefício da 

aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem. O fato é que o Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 
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proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 11 (onze) anos do exercício de atividade 

rural e 111 (cento e onze) contribuições como segurado urbano, conforme 

extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais, 

integralizando o período de carência exigido por lei. O exercício da 

atividade rural foi comprovado por prova documental e oral. Assim, resta 

reconhecido o período de janeiro de 1989 a janeiro de 2000. De fato, há 

nos autos fotocópia de guia de informação do ITBI (ID 11707039 - Pág. 1), 

fotocópias de certificados de cadastro de imóvel rural – CCIR (IDs 

11707039 – Págs. 3, 7/10 e 12/13), bem como fotocópias de notificação de 

lançamento de ITR (IDs 11707039 - Págs. 4/7 e 11), atendendo aos 

preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. O lapso 

temporal do labor rural foi apurado pela colheita da prova oral, ressaltando 

que as testemunhas foram unânimes ao relatar o exercício da atividade 

rural pela parte autora. Outrossim, o requisito referente a idade restou 

sobejamente demonstrado pelas provas documentais produzidas, 

especificamente a cópia dos documentos pessoais (ID 11706686 - Pág. 1). 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão do 

benefício, mediante prova oral, baseada em início de prova material, em 

observância ao disposto no artigo 55, §2º e §3º, da Lei nº 8.213/91. 

Encampando a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

tenho que “o início de prova material acompanhado dos depoimentos 

testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja a comprovação 

do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. 

Não obstante estar a Administração subordinada ao princípio da 

legalidade, o Juiz pode apreciar livremente as provas, observando os 

fatos e circunstâncias dos autos, embora não suscitados pelas partes, 

apontando, na sentença, as razões de seu convencimento (art.131 do 

CPC). Portanto, na sistemática da persuasão racional, o Magistrado tem 

liberdade no exame das provas, eis que elas não possuem valor adrede 

fixado, nem peso legal, de sorte a deixar à sua avaliação a qualidade ou 

força probatória”. Assim, considero que a concessão do benefício 

pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os 

preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 27/04/2017 (ID 

11707152), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 

134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito
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MARIA INEZ ALVES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

1000761-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA INEZ ALVES 

CAMARGO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA 

proposta por MARIA INEZ ALVES CAMARGO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados. 

Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola durante parte do seu 

período laborativo, juntamente com a atividade urbana. Afirma, outrossim, 

preencher os requisitos legais para a fruição da aposentadoria por idade 

híbrida. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova 

material suficiente. A parte requerente apresentou impugnação à 

contestação. Em audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Cumpre registrar 

que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao 

artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir 

expressamente a somatória do tempo de exercício de labor rural ao 

período de trabalho urbano, para fins de concessão do benefício da 

aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem. O fato é que o Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 
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contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 10 (dez) anos do exercício de atividade 

rural e 149 (cento e quarenta e nove) contribuições como segurado 

urbano, conforme extrato previdenciário do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais, integralizando o período de carência exigido por lei. 

O exercício da atividade rural foi comprovado por prova documental e oral. 

Assim, resta reconhecido o período de trabalho rural de janeiro de 1984 a 

abril de 1994. De fato, há nos autos fotocópia da CTPS do esposo da 

autora (ID 11745683), bem como fotocópia de escritura de imóvel rural (ID 

11745734), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. O lapso temporal do labor rural foi apurado pela 

colheita da prova oral, ressaltando que as testemunhas foram unânimes 

ao relatar o exercício da atividade rural pela parte autora. Outrossim, o 

requisito referente a idade restou sobejamente demonstrado pelas provas 

documentais produzidas, especificamente a cópia dos documentos 

pessoais (ID 11745524). Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais 

para a concessão do benefício, mediante prova oral, baseada em início de 

prova material, em observância ao disposto no artigo 55, §2º e §3º, da Lei 

nº 8.213/91. Encampando a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região, tenho que “o início de prova material acompanhado dos 

depoimentos testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja a 

comprovação do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91. Não obstante estar a Administração subordinada ao princípio 

da legalidade, o Juiz pode apreciar livremente as provas, observando os 

fatos e circunstâncias dos autos, embora não suscitados pelas partes, 

apontando, na sentença, as razões de seu convencimento (art. 131 do 

CPC). Portanto, na sistemática da persuasão racional, o Magistrado tem 

liberdade no exame das provas, eis que elas não possuem valor adrede 

fixado, nem peso legal, de sorte a deixar à sua avaliação a qualidade ou 

força probatória”. Assim, considero que a concessão do benefício 

pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os 

preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 27/04/2017 (ID 

11745761), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 

134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003096-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003096-82.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: JOAO VIEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,28 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002714-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA FELIX ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002714-89.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: NILMA FELIX ALVES DE ARAUJO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para no prazo legal impugnar a contestação. 

Primavera do Leste,28 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006309-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006309-33.2017.8.11.0037 AUTOR: 

LUIZ CARLOS DE LUCENA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,28 de junho de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMARO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001338-68.2018.8.11.0037 AUTOR: 

JOAO AMARO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,28 de junho de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131698 Nr: 4157-34.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado de 

fls. ____, recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133398 Nr: 5508-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Marques de Oliveira Junior

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente para se manifestar quanto à inpugnação de fls. 259/324, no 

prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001012-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001012-45.2017.8.11.0037 Reclamante: ALVARO MENEZES Reclamada: 

ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Cuida-se de Execução de título 

executivo fundado em honorários advocatícios como defensor dativo, 

arbitrados nos processos criminais, códigos nº 159789 e nº182661 da 

Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, consoante se 

verifica das certidões anexadas. Citada a Fazenda Pública, esta não 

impugnou a execução. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Postula-se o pagamento do valor R$ 1.250,08 (mil duzentos e cinquenta 

reais e oito 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 certidão líquida, certa e 

exigível. Ante o exposto, homologo o cálculo/valor apresentado pela parte 

exequente na petição/planilha, no valor de R$ 1.250,08 (mil duzentos e 

cinquenta reais e oito 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 
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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, 27 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALF WORK CESSAO DE TITULOS E COBRANCAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA PEREIRA BATISTA OAB - SP343289 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002711-71.2017.8.11.0037 

Promovente: TALITA MOURA BARRETO Promovido: ALF WORK CESSAO 

DE TITULOS E COBRANCAS LTDA - EPP Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por TALITA MOURA BARRETO em face de ALF WORK 

CESSAO DE TITULOS E COBRANCAS LTDA – EPP 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 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 do pedido de indeferimento da petição inicial alegado 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. Aduz a 

requerente que a ré protestou indevidamente o seu nome, entretanto não 

reconhece a dívida em questão. A ré, por sua vez, contesta a ação 

alegando que a requerente está em débito com a ré e portanto agiu na 

legalidade de seu direito. Analisando a questão discutida verifico que 

razão assiste a parte requerente, eis que a parte ré não comprovou a 

existência e legalidade do débito oriundo da negativação. O contrato de 

prestação de serviço juntado pela ré, embora contenha o nome da 

requerente e os dados, a assinatura não condiz com a da requerente, 

sendo nítida a diferença. Portanto, verifico que a dívida foi contraída por 

meio fraudulento, uma vez que as assinaturas apostadas nos documentos 

juntados pela ré, não condiz com a assinatura da autora. A divergência de 

assinaturas é grosseira, os dados pessoais da reclamante não conferem. 

A suposta contratação de álbum de fotografias de sua formatura em São 

Paulo, três anos após a formatura da reclamante, que se deu em 

Fortaleza, não tem nenhuma coerência. Neste sentido, a impugnação à 

contestação é lapidar, trazendo fundamentos sólidos da fraude e da culpa 

grosseira da reclamada no procedimento de contratação com terceiro 

fraudador. Além disso, a reclamante juntou à impugnação juntada no id. 

10018360, o seu diploma de Bacharel em Direito de Fortaleza (id. 

100183384), denotando que sua festa de formatura foi em Fortaleza, e 

não em São Paulo e que sequer morava nesta cidade. Assim, resta 

configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, por sua conta e risco 

protestou título advindo de dívida não contraída pela requerente, 

qualificando-a como má pagadora, quando esta nada contribuiu com o fato 

danoso. Saliento que a causa versa sobre a alegada inexistência de 

relação contratual válida para ensejar a inscrição da dívida. Em sendo 

assim, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 14 3º, I 

do CDC, a respeito de provar cabalmente a ciência e anuência inequívoca 

da reclamante no contrato originário do débito. Por consequência, tenho 

que a declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente 

demanda. 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 do 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: “APELAÇÃO 

CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - Nos 

casos de protesto indevido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

entende que o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova. - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10024061480596001 MG, Relator: 

Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2013).” 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. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar concedida nos autos. 

b. Declaro inexistentes os débitos no valor de R$950,00 (novecentos e 

cinquenta reais), referente a nota promissória protestada pela ré junto ao 

6° Tabelião de Protesto de Títulos; c. Condeno o réu ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis 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, 21 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, 21.06.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004634-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004634-35.2017.8.11.0037 

Promovente: ALEXANDER DOS SANTOS Promovido: JERONIMO & 

JERONIMO JUNIOR LTDA Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ALEXANDER DOS SANTOS em face de JERONIMO & JERONIMO 

JUNIOR LTDA. 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. Preliminarmente Da Justificava 

do Autor pela ausência em Audiência de Conciliação O autor juntou aos 

autos nota fiscal de pernoite em hotel de outra cidade em que estava a 

serviço, que demonstra a impossibilidade de comparecimento em audiência 

de conciliação. Acolho a justificativa apresentada pelo autor 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. Alega o autor que no dia 29 

de maio de 2017, adquiriu da empresa ré um veículo da marca 

Volkswagen, modelo: Fox HL MD, ano/modelo: 2014/2015, cor: branca, 

placa: QBU 0888, com 41.300 quilometros rodados, pelo valor total de R$ 

42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Afirma que no ato da compra 

vistoriou o produto e aparentemente estava em boas condições. 

Entretanto para sua surpresa, o veículo começou a apresentar vício 

(vibrando muito). Assevera que o vício só foi constatado quando 

trafegava pela rodovia acima de 80 Km/h. A ré contesta a ação alegando 

que não se trata de vício e sim de desgaste natural do veículo, bem como 

que afirma que o autor realizou a vistoria no automóvel e constatou que o 

mesmo estava em ótimas condições de uso. Analisando-se os autos, 

verifica-se que as alegações do autor não merecem prosperar, vez que o 

próprio autor confirma ter realizado vistoria no veículo. No contrato de 

compra e venda anexado pelo autor, consta na cláusula quarta, item 4.1 

que o autor declara ter realizado vistoria no veículo e constatado que o 

mesmo estava em perfeitas condições de uso. É obrigação do autor 

realizar vistoria no veículo, inclusive podendo realiza-la junto a um 

mecânico de sua confiança. Tendo o autor realizado a vistoria e não 

constatado nenhum vício, não é prudente se atribuir a responsabilidade ao 

vendedor, vez que quando da compra não foi constatado nenhum vício no 

veículo. Além disso, se trata de vício de fácil percepção, sendo que 

poderia ser constatado por qualquer homem médio. Desgaste de pneus é 

algo visível e de fácil constatação, não sendo de responsabilidade do 

reclamado o ressarcimento. Alinhamento, por sua vez, não é obrigação de 

quem vende um carro usado, mas faz parte do rol de precaução de quem 

o compra. Carro pronto pra usar e viajar é somente aquele que sai zero 

quilômetro da agência. O que pode se observar é que os defeitos 

apresentados se tratam de desgastes naturais ou de mau uso por parte 

do comprador. Vejamos: “APELAÇÃO AÇÃO REDIBITÓRIA Compra e 

venda de automóvel entre particulares Veículo usado Alegação de vício 

redibitório Desgastes normais e aparentes do veículo devido ao tempo de 

uso Negligência do adquirente quanto a vistoriar o veículo. Ao comprar 

veículo usado, o adquirente corre o risco natural que há em tais negócios, 

de forma que deve cercar-se de todos os cuidados para saber o estado 

do bem que se está adquirindo. Comprador que não agiu com o necessário 

zelo, deixando de vistoriar o veículo usado, por mecânico de confiança, 

não podendo se beneficiar da própria desídia, imputando responsabilidade 

à parte contrária por eventuais defeitos. Não há que se falar em 

indenização pelo reparo do veículo. R. Sentença mantida na forma do 

artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulo. Cerceamento de Defesa. Recurso desprovido." (TJ-SP - APL: 

00142894220118260554 SP 0014289- 42.2011.8.26.0554, Relator: Mario 

Chiuvite Junior, Data de Julgamento: 14/05/2014, 26ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/05/2014)” Portanto, não há que se falar 

em dever de indenizar e responsabilidade do vendedor, vez que quando 

da venda do veículo, foi constatado pelo autor que o mesmo estava em 

perfeitas condições de uso, sendo que o defeito apresentado se deu em 

razão de desgaste natural e mau uso do veículo. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e: a. Indefiro o pedido de indenização por danos morais e materiais; 

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, 21 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, 21.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000256-02.2018.8.11.0037 

Promovente: SHEILA DIAS DE OLIVEIRA Promovido: VIVO 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 SHEILA DIAS DE OLIVEIRA em 

face de VIVO S.A. Analisando-se os autos, verifica-se que o 

comprovante de endereço juntado pela autora está em nome de terceiro 

estranho a lide, bem como observa-se que a autora foi devidamente 

intimada para comprovar a relação jurídica com o terceiro titular do 

comprovante de endereço, entretanto se manteve inerte. O comprovante 

de endereço é um dos documentos essenciais à propositura da ação, uma 

vez que é o meio de comprovar a competência do juízo para julgar a 

demanda. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por 

indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, julgo extinto o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, I do CPC. 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. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 27 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, 27.06.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003218-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURISMAR ALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Promovente: VALMIR FERREIRA DA SILVA Promovido: EURISMAR ALVES 
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SILVA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por VALMIR 

FERREIRA DA SILVA em face de EURISMAR ALVES SILVA. Analisando-se 

os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para se manifestar 

nos autos, visto que a correspondência devolvida contendo a citação do 

réu retornou constando como ausente, entretanto se manteve inerte. 

Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme 

leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez 

que o autor não promoveu as diligências necessárias, o que impediu o 

desenvolvimento válido do processo. Vejamos: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, III e 

IV do CPC. 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. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 27 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, 27.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004760-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT THIAGO PENHA (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004760-85.2017.8.11.0037 

Promovente: ROBERT THIAGO PENHA Promovido: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Ação conexa com a ação n° 

1004771-17.2017.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ROBERT THIAGO PENHA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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. 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 a dívida cedida pelo Banco do Brasil, na qual o autor não 

efetuou o pagamento. 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 a declaração de cessão de crédito na qual 

consta que o débito do autor refere-se ao cartão múltiplo ourocard visa 

internacional. Em sua impugnação, o autor traz argumentos que não 

condizem com a contestação e não nega em nenhum momento a relação 

com o Banco cedente, bem como não nega a titularidade do cartão 

múltiplo. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços 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 do banco cedente, 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, 27 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, 27.06.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000552-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA FONSECA (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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000552-92.2016.8.11.0037 

Promovente: MARCIA REGINA ALMEIDA FONSECA 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 MARCIA REGINA ALMEIDA 

FONSECA 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, que à 

época da propositura da ação, estava com 47 anos de idade e 

necessitava urgentemente de uma CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. 

Aduz ter solicitado a secretaria de Saúde a marcação da consulta, 

entretanto não obteve nenhuma resposta, sendo que estava esperando a 

consulta desde 18/12/2015. Afirma não possuir condições de arcar com 

os custos da consulta, bem como que necessita passar pelo especialista 

com extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O 

Município réu contesta a ação aduzindo que a responsabilidade pelo 

custeio da consulta é do Estado de Mato Grosso. 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 deferida na decisão de ID n° 4484743. 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 
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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, realizar uma consulta com um REUMATOLOGISTA, 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 PROCEDENTE o pedido inicial e: a- A) Ratifico a liminar deferida nos 

autos. b- B) Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a autora 

a consulta com um REUMATOLOGISTA, além de procederem com os 

demais tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, 

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, 27 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, 

27.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005496-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON UESNEY DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005496-06.2017.8.11.0037 

Promovente: GEFERSON UESNEY DA SILVEIRA Promovido: BANCO 

BRADESCO 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 

GEFERSON UESNEY DA SILVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Devidamente citado, o reclamado 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. Da Preliminar de Prescrição Quanto a prescrição alegada 

pelo réu, tenho que esta não se aplica ao presente caso, uma vez que a 

prescrição para reparação de danos decorrentes de relação de consumo 

é de 5 anos, conforme art. 27 do CDC. Da Preliminar de Indeferimento da 

Petição Inicial A respeito do pedido de indeferimento da petição inicial 

alegado 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 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 o 

autor é titular do cartão de crédito Visa Fácil sob o nº 

4096-0145-8700-0876. Afirma que diante da inadimplência das faturas do 

cartão de crédito, o reclamante fez renegociação da dívida para 

pagamento em parcela única no valor de R$567,50 (quinhentos e sessenta 

e sete reais e cinquenta 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 o requerido 

comprovou suas alegações trazendo aos autos imagem de tela sistêmica, 

que tem seu valor, pois coerente com a dinâmica dos fatos e que 

demonstra histórico de compras no comércio local e a renegociação da 

dívida no valor correspondente à negativação, bem como juntou faturas do 

cartão de crédito que demonstram que o autor possui vínculo com o 

requerido e utilizou os seus serviços. Portanto, há de se concluir que o 

autor utilizou o cartão de crédito Visa Fácil 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 do réu. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 160 de 509



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, 27 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, 27.06.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012196-44.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR ANSELMO LUCHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A (ADVOGADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012196-44.2015.8.11.0037 

Promovente: LEONOR ANSELMO LUCHESE Promovido: US TRAVEL 

OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME 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. A autora alega que a 

sentença é contraditória quanto ao valor da condenação em danos morais. 

Realmente, se verifica contradição entre a fundamentação e a parte 

dispositiva da sentença, devendo prevalecer esta, mesmo porque em 

conformidade com as demais ações conexas julgadas, conforme 

fundamentação da petição inicial dos embargos. Com tais considerações, 

acolho os embargos opostos pela autora, com efeito modificativo, para 

sanar contradição quanto ao valor do dano moral, modificando o seguinte 

parágrafo para constar o valor correto da fixação do quantum 

indenizatório: “No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos, a fixação do quantum indenizatório em R$8.000,00 é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que os 

fatos acarretaram.” Desta forma, acolho os presentes embargos, com 

efeito modificativo, para sanar a contradição apresentada. 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, 25 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, 25.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011750-41.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE DIAS PAULINI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011750-41.2015.8.11.0037 

Promovente: DULCILENE DIAS PAULINI PINTO Promovido: OI S/A Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de 

sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, sob a alegação de 

omissão e 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. Não verifico a 

presença dos vícios apontados. O entendimento do juízo foi manifestado 

na sentença ora embargada, tendo sido devidamente fundamentada. A 

sentença deve se limitar aos pedidos realizados na inicial e o dano material 

deve ser devidamente comprovado. Na petição inicial houve pedido de 

restituição em dobro do valor de R$1.285,76 (hum mil duzentos e oitenta e 

cinco reais e setenta e seis centavos). As cobranças posteriores, embora 

tenha pedido de restituição, as faturas somente foram juntadas após 

contestação, sendo que não houve oportunidade para a ré se manifestar 

sobre tais faturas. Assim, não cabe, na presente ação, condenação da 

reclamada a restituição dos valores lançados em faturas posteriores à 

propositura da ação, podendo os valores referentes a essas cobranças 

serem objeto de nova ação. Quanto ao valor do dano moral, o 

entendimento do juízo é aquele, embora as ações sejam distintas, os 

pedidos são conexos e para evitar o enriquecimento ilícito, os valores a 

título de danos morais arbitrados em um, devem ser observados no 

arbitramento dos outros. Portanto, não vislumbro os vícios apontados pelo 

embargante. Com tais considerações, conheço dos presentes embargos 

para, no entanto, negar-lhes provimento, por ausência de vícios na 

sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. 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, 25 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, 

25.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010724-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILSON ANTONIO FUZETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (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. 8010724-71.2016.8.11.0037 

Promovente: MILSON ANTONIO FUZETI Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte ré 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 
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natureza, salvo em situações excepcionais. A ré alega que a sentença é 

contraditória ao julgar pedido de dano moral, vez que não houve tal pedido 

na inicial. Realmente, não havendo pedido de verba indenizatória 

extrapatrimonial, não há que se falar em condenação a este título, sob 

pena de julgamento ultra petita. Com tais considerações, acolho os 

embargos opostos pela ré, com efeito modificativo, para sanar contradição 

quanto ao julgamento de danos morais, declarando nulos os seguintes 

parágrafos da sentença, bem como o item “d” da parte dispositiva: “No 

tocante ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. 

Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, e com isso gerou transtornos ao reclamante, pelo desgaste e 

o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno 

por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso entendimento, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no 

sentido de que o descaso com o consumidor é situação hábil à 

caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações em 

que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte da ré, gerou completo aborrecimento e constrangimento 

a parte autora, posto que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos 

danos causados. Sendo assim, com respeito à reparação moral, de igual 

modo, entendo pela procedência. 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$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais;” “d) 

Condeno a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 

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 a contradição apresentada. 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, 25 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, 25.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010100-56.2015.8.11.0037 

Promovente: NIVALDO VIEIRA Promovido: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em 

face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, sob a 

alegação de contradição, omissão e obscuridade 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. O 

entendimento do juízo foi manifestado na sentença ora embargada, tendo 

sido devidamente fundamentada. Quanto a parte da sentença em que 

consta que o réu não juntou o e-mail que alegou ter enviado, verifico que 

se trata de mero erro que não altera em nada o posicionamento deste 

juízo, uma vez a convocação deveria ter sido realizada pessoalmente, 

conforme consta na sentença prolatada. Assim, quanto a tal parte, 

modifico-a para constar o seguinte: “Inicialmente pontuo que o município 

réu juntou o e-mail enviado aos convocados, entretanto não se tem notícia 

de que o requerente tenha recebido.” Quanto as demais alegações de 

vícios, não verifico a presença deles e entendo que, na verdade, o que se 

infere na manifestação recursal em exame é a insistência da parte em ver 

reapreciada a causa, tentando fazer com que este juízo reaprecie os 

fatos e provas constantes nos autos, o que não é possível em sede de 

embargos de declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se 

prestam ao reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. 

(Processo ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, 

Orgão Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox 

Consultoria em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), 

Publicação DJ 19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não 

vislumbro a presença de vícios capazes de modificar o entendimento 

deste juízo. Desta forma, acolho parcialmente os presentes embargos, 

com efeito modificativo, para sanar erro material na redação do julgado e 

em relação ao julgamento mantenho o posicionamento constante na 

sentença. 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, 

25 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, 25.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005112-43.2017.8.11.0037 

Promovente: MARILUCIA DE OLIVEIRA MENDES Promovido: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte ré em face da sentença, que julgou 

improcedente 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. A ré alega que a sentença é 

contraditória quanto a porcentagem da condenação dos honorários 

advocatícios. Realmente, verifico a existência de erro material, visto que 

constou o percentual de "5%", mas por extenso foi assinanado "vinte por 

cento". O correto é "20%", mesmo porque, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC, os honorários mínimos previstos são de 10%. Com tais 

considerações, acolho os embargos opostos pela ré, com efeito 

modificativo, para sanar contradição quanto a porcentagem dos 

honorários advocatícios, modificando o item “a” da parte dispositiva do 

julgado para constar o seguinte: “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 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 

85);” Desta forma, acolho os presentes embargos, com efeito modificativo, 

para sanar a contradição apresentada. 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, 25 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, 25.06.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011117-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011117-93.2016.8.11.0037 

Promovente: JANE APARECIDA MEDEIROS DE OLIVEIRA Promovido: OI S/A 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de 

sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, sob a alegação de 

omissão 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. Não verifico a presença dos 

vícios apontados. O entendimento do juízo foi manifestado na sentença 

ora embargada, tendo sido devidamente fundamentada. Em que pese a ré 

esteja em Recuperação Judicial, a presente ação versa sobre quantia 

ilíquida e sendo assim, a suspensão não se aplica ao caso. Vejamos: “Art. 

6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.” No mesmo 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE LEITE. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUANTIA ILÍQUIDA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. O 

deferimento da recuperação judicial não acarreta a suspensão das ações 

que demandam condenação ao pagamento de quantia ilíquida. Art. 6º, § 1º 

da Lei 11.101/2005. Danos morais não caracterizados. Apelos improvidos. 

(Apelação Cível Nº 70059796284, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 

15/07/2015). (TJ-RS - AC: 70059796284 RS, Relator: Bayard Ney de 

Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 15/07/2015, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2015).” 

Assim, entendo que, na verdade, o que se infere na manifestação 

recursal em exame é a insistência da parte em ver reapreciada a causa, 

tentando fazer com que este juízo reaprecie os fatos e provas constantes 

nos autos, o que não é possível em sede de embargos de declaração. 

Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de 

fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. (Processo ED 

00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão Julgador 

1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox Consultoria em 

Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), Publicação DJ 

19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro os 

vícios apontados pelo embargante e entendo que o objetivo do presente 

embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e levando em 

consideração que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, 

entendo pelo não acolhimento de tal pedido. Com tais considerações, 

conheço dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes 

provimento, por ausência de vícios na sentença, mantendo-a tal como se 

acha lavrada. 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, 25 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, 25.06.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004678-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004678-54.2017.8.11.0037 

Promovente: JACKSON PEREIRA BARBOSA Promovido: TELEFONICA 

BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, a parte autora 

e a parte ré realizaram a composição amigável frente ao litígio constante 

dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração da 

transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. 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, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção do 

feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no 

art. 840 e seguintes, do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes mencionadas 

nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados 

os interesses e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. ARQUIVEM-SE os presentes autos. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 25 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, 

25.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010030-05.2016.8.11.0037 

Promovente: THIAGO SOUZA OLIVEIRA Promovido: CLAUDIO RODRIGUES 

CERQUEIRA Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, 

sob a alegação de contradição, omissão e erro material 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. Não verifico a presença dos vícios apontados. O 

entendimento do juízo foi manifestado na sentença ora embargada, tendo 

sido devidamente fundamentada. Ao contrário do que o autor alega nos 

embargos de declaração, com a inicial não foi juntada nenhuma foto ou 

documento que comprove os danos sofridos, sendo que o autor apenas 

as juntou com os Embargos de Declaração, ou seja, extemporaneamente, 

uma vez que tais provas deveriam ser juntadas com a inicial. Entendo que, 

na verdade, o que se infere na manifestação recursal em exame é a 

insistência da parte em ver reapreciada a causa, tentando fazer com que 

este juízo reaprecie os fatos e provas constantes nos autos, o que não é 

possível em sede de embargos de declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os embargos de 

declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas, com vistas à 
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reforma da decisão. (Processo ED 00011795120105050002 BA 

0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita 

da Silva Queiroz, Velox Consultoria em Recursos Humanos Ltda. (Em 

Recuperação Judicial), Publicação DJ 19/06/2013. Relator: MARAMA 

CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro os vícios apontados pelo 

embargante e entendo que o objetivo do presente embargos de 

declaração é o reexame de provas e fatos e levando em consideração 

que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, entendo pelo 

não acolhimento de tal pedido. Com tais considerações, conheço dos 

presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de contradição e omissão na sentença, mantendo-a tal como se 

acha lavrada. 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, 25 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, 25.06.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença 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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011766-58.2016.8.11.0037 

Promovente: PRISCILA KULESZA VALIN Promovido: JOSE FLAVIO DE 

OLIVEIRA TUPA - ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por PRISCILA KULESZA VALIN em face de JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA 

TUPA - ME Devidamente citado, a reclamada apresentou contestação. 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. Da Revelia Leciona o art. 20 da Lei 9.099/95, que a 

ausência do réu em qualquer das audiências de conciliação ou instrução, 

gera revelia deste. No presente caso, a Ré não compareceu à audiência 

de instrução designada, conforme consta no termo de audiência anexo 

nos autos. Assim, muito embora tenha ele juntado contestação tempestiva, 

esta é revel, tendo em vista sua ausência na audiência de instrução. 

Entretanto os documentos juntados pela ré devem ser levados em 

consideração, eis que a contestação foi juntada tempestivamente. Passo à 

análise do mérito. Aduz a autora que a ré foi contratada para fazer a 

cobertura de fotos e filmagens dos eventos relacionados à festa de 

formatura. Alega que a ré esteve presente em todas os eventos, retirando 

fotos da autora tanto individualmente quanto com a família e amigos. Alega 

que estava com grandes expectativas para receber o seu álbum, 

entretanto quando recebeu a visita da requerida, a autora constatou que 

as fotos que havia tirado no baile de formatura não estavam no álbum e no 

lugar das fotos do baile haviam 2 (duas) páginas de fotos de muita 

péssima qualidade, parecendo que foram retiradas de filmagem. A 

requerida alega que todas as fotos retiradas pela autora estão no álbum 

de fotos. Afirma que no álbum possui uma quantidade considerável de 

fotos do baile de formatura, bem como que as fotos são de boa qualidade. 

Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a parte autora, 

vez que restou comprovado a má prestação dos serviços da ré, bem 

como a má qualidade das fotos que a requerida aduz ser as retiradas no 

baile. Analisando-se as fotos juntadas pela autora, observa-se que possui 

grande diferença entre as fotos do baile e as fotos dos demais eventos, 

além de que as fotos do dia do baile são em pequena quantidade e 

realmente aparentam ser feitas a partir das filmagens, conforme se 

observa nas fotos das páginas 210 a 215 do arquivo de ID n° 8761762. 

Além disso, as testemunhas confirmaram que passou pela mesma 

situação da autora, sendo que as fotos referentes ao baile de formatura 

tinham péssima qualidade e não entregaram todas as fotos tiradas no dia 

do baile. Assim, é evidente a má prestação dos serviços por parte da ré, 

bem como é evidente que desta má prestação resultou grande abalo moral 

à autora que ultrapassa o mero aborrecimento. “RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FILMAGEM E FOTOGRAFIA. CASAMENTO. MÁ QUALIDADE DO SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRESTIGIO DA IMPRESSÃO TIDA PELO 

JUÍZO A QUO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004115531, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 29/01/2013) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004115531 RS, Relator: Roberto José Ludwig, Data de 

Julgamento: 29/01/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2013).” Ressalto ainda que a 

empresa ré tinha contrato de exclusividade para fotografar a festa de 

formatura da requerente, portanto, o mínimo que tinha que fazer era 

prestar um serviço de qualidade. Ademais, formatura de curso superior 

gera uma grande expectativa e ansiedade no formando para que tudo 

ocorra conforme o sonhado, e é uma enorme frustração pagar por um 

serviço e este não ser prestado de forma decente. 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 ao reclamante, bem como, resultar irrisória 

soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Determino que a ré efetue a 

entrega das fotos do baile de formatura da autora, sob pena de multa de 

R$3.000,00 (três mil reais) no prazo de 30 dias; 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, 26 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, 26.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença 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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012169-27.2016.8.11.0037 

Promovente: ALBERI GIRARDI Promovido: OURENSE DO BRASIL 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 
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de ação promovida por ALBERI GIRARDI em face de OURENSE DO BRASIL 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA Devidamente citado, a 

reclamada não apresentou contestação. A audiência de conciliação restou 

infrutífera, ante a ausência da reclamada. 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. O autor alega que no dia 

24/06/2016 estava pintando a parede de sua casa quando a escada 

fabricada pela requerida partiu-se ao meio, fazendo com que o autor 

sofresse uma queda de quase aproximadamente 4 (quatro) metros. Aduz 

que, do ocorrido, resultaram escoriações nos braços, torção no pé 

esquerdo e corte mediano na cabeça. A requerida, embora intimada para 

comparecer em audiência de conciliação e apresentar contestação, 

manteve-se inerte, tornando-se revel. Analisando a questão discutida 

verifico que razão assiste a parte autora. O presente caso trata-se de 

produto defeituoso que colocou a vida do consumidor em risco. Trata-se 

de fato do produto, aplicável a responsabilidade objetiva prevista no artigo 

12, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade é objetiva e 

independe de culpa. Quando o produto não oferece a mínima segurança 

que dele se espera, este é considerado defeituoso. Portanto, a 

responsabilidade do fornecedor independe de culpa, vez que se trata de 

produtor defeituoso. A requerida não apresentou nenhuma alegação, 

tampouco provas de que não possui responsabilidade na reparação dos 

danos causados. Assim, no presente caso é nítido que o produto 

fornecido pela requerida não forneceu a segurança e a qualidade que dele 

se esperava, vez que não suportou peso menor do que a capacidade 

descrita, tento se partido ao meio e causado a queda do autor, que sofreu 

lesões físicas e abalo moral. Cumpre mencionar que a capacidade da 

escada era de 150kg e o autor pesava 120kg. Além disso, é importante 

ressaltar que o autor havia comprado o produto há apenas 6 (seis) meses 

quando esta quebrou e ocasionou a queda do autor. Conforme as provas 

juntadas nos autos e os depoimentos colhidos em audiência de instrução, 

é evidente o defeito do produto, bem como que é evidente os danos 

sofridos pelo autor. Assim, entendo pela aplicação da responsabilidade 

objetiva da requerida, bem como pela condenação em danos morais 

sofridos pelo autor. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL - FATO DO 

PRODUTO - ACIDENTE DE CONSUMO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - 

CRITÉRIO - SEGURADORA DANOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE. O produto 

que não se apresenta com a qualidade e segurança que dele se podia 

legitimamente esperar, mostra-se defeituoso, nos termos da legislação 

consumerista, devendo o fornecedor responder objetivamente pelos 

danos causados. Não tendo o fornecedor feito prova no sentido de que o 

defeito inexiste ou de que houve culpa exclusiva do consumidor, deve 

indenizar o consumidor pelo danos ocorridos. Ao fixar valor da 

indenização deve-se ter em conta as condições do ofendido, do ofensor e 

do bem jurídico lesado. A indenização deve proporcionar à vítima 

satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem 

causa, produzindo no causador do mal impacto suficiente para dissuadi-lo 

de igual e semelhante atentado.Sendo o seguro um contrato de risco, a 

seguradora se expõe à obrigação de cobrir os danos morais causados, 

até o limite estipulado na apólice, tendo em vista que conceito deste se 

insere à toda evidência nos chamados danos pessoais. (TJ-MG 

100240270174330011 MG 1.0024.02.701743- 3/001(1), Relator: ALVIMAR 

DE ÁVILA, Data (TJ-MG 100240270174330011 MG 1.0024.02.701743- 

3/001(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 11/04/2007, 

Data de Publicação: 28/04/2007)” No mesmo sentido: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. 

ESCADA DE ALUMÍNIO. AUTORA QUE CAIU EM RAZÃO DA QUEBRA DO 

PRODUTO. RECURSO ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. DEMANDANTE QUE SOFREU ESFOLIAÇÕES LEVES. 

QUEBRA DE CONFIANÇA E DO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO R$ 1.500,00, QUE SE MOSTRA EM 

CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007155815, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 20/10/2017). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007155815 RS, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 20/10/2017, Quarta 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

24/10/2017)” 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 ao reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. O valor se justifica no 

fato de que o reclamante teve lesões severas e se submeteu a 

prolongado tratamento, ficando inclusive com limitações para certas 

atividades físicas, conforme demonstrou a instrução probatória. Em razão 

do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze 

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, 26 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, 26.06.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGEANE THAIS SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002578-29.2017.8.11.0037 Reclamante: ELIGEANE THAIS SOARES 

RODRIGUES Reclamada: VIVO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este Juízo deixou de fundamentar a existência de dano moral, que nenhum 

dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a ocorrência 

de dano moral. A responsabilidade da embargante é objetiva, inexistindo 

necessidade de fundamentar a incidência do dano moral, mas tão somente 

o acontecimento do fato danoso e o nexo de causalidade. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da reclamada como fornecedor 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.” É patente que a cobrança 

indevida pode gerar obrigação de indenizar, visto que é procedimento 
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ilegal que se apodera do patrimônio alheio e perturba a dignidade da 

pessoa humana. Ademais, é relevante recordar a regra processual 

atinente ao recurso interposto: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. 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. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011713-14.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO BORGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011713-14.2015.8.11.0037 Reclamante: GILBERTO ANTONIO BORGHETTI 

Reclamada: OI S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração interposto pela parte reclamante contra sentença proferida no 

presente feito. Alega a embargante que “não houve descumprimento de 

liminar por parte de ora embargante, pois conforme denota–se dos autos a 

liminar foi deferida em 11/09/2015 (id: 3583439), sendo que após a citação 

a embargante manifestou nos autos informando o cumprimento da 

obrigação (id: 3583494)”. A propósito do pleito da parte embargante, 

faz-se necessário anular a multa por descumprimento de liminar deferida 

em sentença, vez que a cobrança utilizada para respaldar a multa por 

descumprimento foi emitida antes mesmo do deferimento da liminar. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração opostos. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 28 de junho 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CAMILA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT0017172A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011070-22.2016.8.11.0037 Reclamante: ALINE CAMILA DE SOUSA 

Reclamada: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A e SERASA S/A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto pela parte reclamante contra sentença 

proferida no presente feito. Alega a embargante SERASA S/A que este 

Juízo apesar não ter reconhecido ilegalidade no proceder inerente a 

postulante, deixou de julgar improcedente o pedido em face desta 

embargante, concluindo-se pela omissão da r. sentença neste aspecto”. A 

propósito do pleito da parte embargante, faz-se necessário acrescentar a 

parte dispositiva da sentença, vez que restou demonstrada a omissão, 

para constar da seguinte forma: “(...) Julgar improcedente a demanda em 

face da reclamada SERASA S/A tendo em vista a ausência de ilegalidade 

em seu proceder. ” Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III 

do Novo Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração 

opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 
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Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 28 de junho 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 28 

de junho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000690-59.2016.8.11.0037 

Promovente: TERESA FERREIRA DE MORAIS Promovido: BANCO PAN 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 TERESA FERREIRA DE 

MORAIS em face de BANCO PAN S.A. Devidamente citado, o reclamado 

não apresentou contestação. A tentativa conciliatória 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 ser idosa e receber benefício previdenciário do INSS. Aduz 

que recebe benefício do INSS através do banco Bradesco, bem como que 

possui 02 empréstimos consignados contraídos nos anos de 2012 e 2013, 

contratos 232586619 e 531809766, e após descontados os valores das 

parcelas percebe seu benefício no valor de R$669,93. Afirma que no mês 

de setembro/2016, constatou a existência do contrato 310807715-1, no 

valor de R$1.992,69 que está sendo descontado no benefício desde de 

julho/2016, com parcela de R$60,00, para pagamento em 72 meses, 

entretanto alega não ter realizado qualquer empréstimo com o requerido. O 

banco réu, embora citado eletronicamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, tampouco apresentou contestação, tornando-se revel. 

Analisando os autos verifico que razão assiste a parte autora, vez que o 

Banco requerido não se desincumbiu em comprovar a legalidade do 

empréstimo. Além disso, a assinatura constante no contrato juntado pela 

autora é totalmente diversa da assinatura que consta nos documentos da 

mesma, o que indica que o contrato foi realizado por um terceiro 

fraudador. Assim, pelas provas trazidas aos autos pela própria autora, 

bem como os argumentos lançados, entendo que houve fraude na 

contratação do empréstimo e sendo assim, houve falha na prestação dos 

serviços por parte do banco réu, eis que não tomou as precauções 

necessárias para impedir o ato fraudulento. Em nossa sociedade cada vez 

mais cresce a possibilidade de ocorrência de fraudes no sistema 

bancário, cabendo àqueles que exploram tal atividade antever-se 

buscando medidas para evita-las Cumpre mencionar, que por se tratar de 

relação de consumo, em que o consumidor é parte hipossuficiente, cabia 

ao réu provar que a contratação do empréstimo consignado foi realizado 

pela autora, entretanto, nada juntou ou alegou. O art. 39, III, CDC veda a 

seguinte conduta ao fornecedor, considerando-o como prática abusiva: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação 

prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; E a solução para 

referida situação encontra-se disciplinada no parágrafo único do referido 

artigo, in verbis: Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos 

remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, 

equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. 

Contudo, havendo a evidência de fraude não é possível que tais depósitos 

sejam entendidos como amostra grátis, visto que estes não foram 

realizados por mera liberalidade da Requerida, tal como ocorre em uma 

verdadeira amostra grátis; frisa-se que isto ainda não retira a 

responsabilidade objetiva da Requerida em virtude na falha da prestação 

de seu serviço. Equiparar tais depósitos a amostras grátis gerará 

enriquecimento indevido por parte da Requerente. Portanto, deverá a 

autora restituir ao banco requerido os valores creditados em sua conta. 

Nestes termos é o entendimento jurisprudencial: Apelação Cível. Relação 

de Consumo. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e 

indenização por danos morais. Empréstimo não contratado. Procedência 

parcial. Recurso de ambas as partes. Reforma. Réu que desiste da prova 

grafotécnica. Não cumprimento do ônus do art. 333, II, do CPC. Falha no 

dever de segurança caracterizada. Incidência da Teoria do Risco do 

empreendimento. Fraude perpetrada por terceiro que não afasta o dever 

de reparar. Fortuito interno. Aplicação do Verbete de Súmula nº 94 do 

TJERJ. Ausência de excludentes de responsabilidade. Dano moral 

caracterizado. Verba reparatória de R$ 3.000,00 (sete mil reais) que se 

revela inadequada ao caso concreto. Majoração para R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Repetição do indébito em dobro, ante a inexistência de engano 

justificável. Impossibilidade de equiparação à amostra grátis da quantia 

depositada na conta corrente, sob pena de enriquecimento sem causa do 

autor. Sucumbência recíproca configurada. Repartição das custas e 

compensação dos honorários. Autor e réu que são credores e devedores 

um do outro. Compensação entre os valores que se mostra devida. (TJ-RJ 

- APL: 00070644420128190064 RJ 0007064-44.2012.8.19.0064, Relator: 

DES. REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 31/03/2014, VIGÉSIMA 

QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 02/04/2014 

) GRIFO NOSSO Nesse passo, cabível a restituição, em dobro, dos valores 

cobrados indevidamente, de acordo com o previsto no artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que dispensável a 

existência de má-fé por parte de quem cobrou indevidamente. Igualmente, 

merece êxito o pedido indenizatório. O caso em epígrafe enquadra-se 

como de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, pois constitui relação de consumo, onde a 

empresa ré deve responder pelos riscos inerentes à atividade praticada. 

Dessa forma, os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil 

estão presentes, pois a autora teve descontado de seu benefício 

previdenciário valor que não era devido, o que caracterizou a conduta 

ilícita e, em razão disso, sofreu danos extrapatrimoniais. Ademais, nem 

mesmo eventual ato de terceiro tem o condão de eximir o réu de sua culpa, 

posto que tinha a obrigação de se precaver com relação à ocorrência de 

fraudes. É também o entendimento do STJ na súmula 479, de que mesmo 

em caso fortuito, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva. 

Vejamos: “Súm. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Portanto, 

como já mencionado, inexistindo a dívida em nome da autora, a sua 

cobrança, mediante desconto em benefício previdenciário, configura 

automaticamente o dano moral, que na espécie é puro, ou seja, dispensa 

prova de que o fato tenha afetado a vítima. Sobre o tema: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

Elementos da Responsabilidade Objetiva e Caracterização da Ilicitude O 

fornecedor de produtos e serviços responde, independente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos aos 

produtos e prestação de serviços que disponibiliza no mercado de 

consumo. A alegação de que o consumidor não contratou o financiamento 

que originou os descontos em seu benefício previdenciário não foi elidida 

pela empresa ré, nos termos do art. 333, II, do CPC. Dano Moral e Quantum 

Indenizatório O desconto de valores em benefício previdenciário 

decorrentes de empréstimo consignando não contratado causa danos 

morais in re ipsa. Precedentes da Câmara. O valor a ser arbitrado a título 

de indenização por danos morais deve refletir sobre o patrimônio da 
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ofensora, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica ao 

resultado lesivo produzido, sem, contudo, conferir enriquecimento ilícito ao 

ofendido. Manutenção do quantum arbitrado, porquanto em consonância 

com os parâmetros usualmente adotados por este órgão fracionário. 

APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70038810214, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 23/03/2011) É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) é razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial Em razão 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Declaro nulo o contrato de empréstimo n° 310807715-1; b) Determino a 

cessação dos descontos em folha na conta da reclamante referentes ao 

contrato n° 310807715-1; c) Condeno o reclamado ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença. d) Condeno o reclamado a restituir, em 

dobro, todos os valores que comprovadamente tenham sido descontados 

nos proventos de aposentadoria da reclamante relacionados ao contrato 

em discussão nestes autos, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE desde 

os descontos, aferível por simples cálculo aritmético. e) Indefiro o pedido 

de equiparação a amostra grátis; f) Determino à autora a devolução do 

valor R$ 1.992,69 (hum mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta 

e nove centavos), corrigida monetariamente pelo IPC/IBGE desde a data do 

crédito, cujo valor deve ser compensado na indenização a que foi 

condenado o reclamado por ocasião do cumprimento de 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, 28 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, 28.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-24.2018.8.11.0040

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:

JULIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000047-24.2018.8.11.0040 CERTIDÃO 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 e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de 

citação. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003687-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (EXECUTADO)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (EXECUTADO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO RIBEIRO OAB - SC7979 (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Mauro da Silva Andrieski (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1003687-06.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes Requeridas/ Embargadas para 

apresentarem contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração 

interposto, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001885-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIZ SGANDERLA (RÉU)

 

1001885-70.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY SERPA (AUTOR)

TATIELE TURRA TARONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

1001387-03.2018.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 28 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001679-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EMBARGANTE)

NADIA FRANCISCA FORNARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001679-56.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante da nova proposta 

de honorários periciais apresentada (id. 13643038), CUMPRA-SE 

conforme determinado na decisão proferida em id. 4570056. Às 

providências. Sorriso/MT., 28 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003231-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXON GLEY CAVALCANTE BERGAMASCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003231-85.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ALEXON GLEY CAVALCANTE BERGAMASCHI Vistos 

etc. Da analise detida aos autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não juntou o comprovante de recolhimento 

das custas e taxa judiciária. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, 

§ único do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os 

autos conclusos para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 28 de junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136754 Nr: 8919-50.2015.811.0040

 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 Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8919-50.2015.811.0040 – Código: 136754.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca de endereço via Infojud e, procedo a operação 

necessária, conforme extratos em anexo.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário à intimação do executado.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 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.: 103662 Nr: 6682-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA PUHL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CHAVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ISABEL HERTMANN 

EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 Autos nº 6682-14.2013.811.0040 - Código. 103662.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma do Ordem de Serviço.

 No mais, cumpra-se integralmente determinação de fl. 119.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 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.: 97758 Nr: 243-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR MARCHIORO, VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 243-84.2013.811.0040 – Código: 97758.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 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.: 98644 Nr: 1216-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RAMALHO DA SILVA, SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 Autos nº 1216-39.2013.811.0040 - Código.98644.

 Vistos etc.

 Diante da inércia da executada, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.
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 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma do Ordem de Serviço.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT 25 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.: 141018 Nr: 11116-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA SALÉH 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Autos n. 11116-75.2015.811.0040 – Código Apolo: 141018.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, DEFIRO a busca via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme ordem de serviço n. 01/2016.

No mais, EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme 

requerido, entregando-a a exequente, mediante traslado, com a respectiva 

intimação da executada de tal providência.

Com relação ao pedido de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, 

diante da recente disponibilização do Sistema SERASAJUD, DETERMINO a 

Secretaria da Vara que proceda negativação do nome do executado 

através da mencionada ferramenta.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 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.: 131658 Nr: 6590-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Autos n. 6590-65.2015.811.0040 - Código Apolo: 131658.

 Vistos etc.

 Relativamente ao pleito de retificação da capa dos autos, DETERMINO que 

a Secretaria da Vara cumpra a decisão proferida à fl. 131.

 No mais, ante o lapso temporal transcorrido desde a busca de fls. 

132/135, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE pessoalmente o executado para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, INTIME-SE o 

credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca da intimação do 

executado acerca do bloqueio de valores de fls. 132/135.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT., 25 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.: 139995 Nr: 10623-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MAUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10623-98.2015.811.0040 – Código Apolo: 139995.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

Com relação ao pedido de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, 

diante da recente disponibilização do Sistema SERASAJUD, DETERMINO a 

Secretaria da Vara que proceda negativação do nome do executado 

através da mencionada ferramenta.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 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.: 100875 Nr: 3683-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO L. K. SAUSEN E CIA LTDA-ME, 

ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 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:

 Autos n. 3683-88.2013.811.0040 – Código: 100875.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 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.: 101394 Nr: 4263-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA MARA FERNANDES DE FREITAS, 

PAMALA CARLA DE QUADROS FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4263-21.2013.811.0040 - Código.101394.

 Vistos etc.

 Diante da inércia das executadas, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE as executadas para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 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.: 107424 Nr: 10416-70.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA NUNES, SANDRA MARI DE 

QUADROS MARTIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10416-70.2013.811.0040 – Código Apolo: 107424.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE o devedores para se manifestares, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 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.: 95083 Nr: 6907-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6682-14.2013.811.0040 - Código. 103662.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma do Ordem de Serviço.

 No mais, cumpra-se integralmente determinação de fl. 119.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 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.: 129973 Nr: 5334-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, PAULO 

TAKEHIKO KADOYA, SANDRA EMY MARUYAMA KADOYA, PAULO 

HENRIQUE TAKESHI KADOYA, FERNANDO AUGUSTO SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:OAB/SP 185.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5334-87.2015.811.0040 - Código. 129973.

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma do Ordem de Serviço.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 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.: 56130 Nr: 183-19.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO (VALDELICIO) SCHWADE, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 183-19.2010.811.0040 – Código: 56130.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 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.: 193471 Nr: 6040-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI HEEMAN JUNIOR, JIANCARLO LEOBET
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

EIRELLI LTDA, RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6040-65.2018.811.0040 – Código: 193471.

 Vistos etc.

 Em análise ao pedido de fls. 05, constata-se que a medida pugnada não 

se trata de cumprimento provisório de sentença, e sim de ato ordinatório a 

ser cumprido pela Secretaria da Vara tão logo retornem os autos 

principais após a apreciação do recurso interposto.

Assim, ARQUIVEM-SE os presentes autos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 26 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON RICARDO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003392-95.2018.8.11.0040. Vistos etc. 

Analisando detidamente a exordial, verifico que o demandado trata-se da 

Fazenda Pública. Assim, considerando que a demanda fora distribuída a 

este juízo equivocadamente, DETERMINO a redistribuição do presente feito 

ao Juízo Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 26 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE CASSOL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003382-51.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SALETE CASSOL DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Analisando detidamente a exordial, verifico que 

o demandado trata-se da Fazenda Pública. Assim, considerando que a 

demanda fora distribuída a este juízo equivocadamente, DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 26 de Junho 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003134-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MELO E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003134-85.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

DARCI ANTONIO DIAS EXECUTADO: ANTONIO MELO E SILVA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por DARCI 

ANTONIO DIAS em desfavor de ANTONIO MELO E SILVA, ambos 

qualificados na inicial, aduzindo que é credor do executado em razão de 

contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes na data de 

09/08/2017. Alega que restou pactuada a venda de veículo descrito na 

exordial, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 10.000,00 

(dez mil reais) na assinatura do contrato, e o restante dividido em 10 (dez) 

parcelas, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais, sendo o veículo 

transferido ao requerido. Segue narrando que o executado não cumpriu 

com as determinações contratuais, ficando inadimplente com parte do 

valor pactuado, que perfaz a quantia de R$ 6.264,79 (seis mil duzentos e 

sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Por tais motivos 

ajuizou a presente execução, requerendo em caráter antecipado a 

restrição de transferência do referido veiculo. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Conforme explanado, o exequente pugna pelo 

deferimento em caráter de tutela de urgência de pedido de restrição de 

transferência de veículo descrito na exordial. Pois bem. Relativamente à 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. Relativamente ao primeiro requisito, pela 

documentação encartada aos autos restou demonstrada a 

verossimilhança das alegações do autor, ante o contrato acostado em Id. 

13640152 e notas promissórias em Id. 13640495, que demonstram o 

negócio jurídico realizado pelas partes e atestam a existência do débito. 

Ademais, o periculum in mora está presente tendo em vista a facilidade de 

disposição do veículo, o que demonstra risco de perecimento de referido 

bem, podendo acarretar prejuízos ao autor. Sendo assim, DEFIRO a liminar 

pleiteada, de modo que DETERMINO a restrição de transferência do veículo 

descrito na exordial através do sistema RENAJUD, devendo a Secretaria 

da Vara proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016. Por 

conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o título 

executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado 

e registrado através de carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. 

Após, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecerem embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge, se caso for, o terceiro garantidor, bem como 

providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, 

todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, 

façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 28 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003178-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEISLEY CRISTINA GREFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 172 de 509



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003178-07.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LEISLEY CRISTINA GREFF RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Cuida-se 

de Pedido de Tutela de Urgência Antecedente Cautelar de Exibição de 

Documentos apresentado por Leisley Cristina Greff em face de Faculdade 

Sorriso - UNIC Sorriso Ltda, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que é acadêmica do curso de Educação Física junto a instituição 

requerida, tendo ingressando no segundo semestre de 2017. Afirma que 

no momento da matrícula lhe fora ofertada bolsa de desconto de 50% nas 

mensalidades do curso, o que foi pactuado pelas partes quando da 

assinatura do contrato, sendo que a autora arcaria com o valor 

remanescente. Segue narrando que ao emitir o boleto para pagamento da 

primeira mensalidade verificou que estava sem o desconto concedido, 

dirigindo-se então ao Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA), onde fora 

informada que a bolsa concedida estava pendente de análise, de modo 

que deveria aguardar. Afirma que decorridos 15 (quinze) dias, se dirigiu 

novamente ao SAA, quando então fora emitido boleto com o valor correto, 

qual seja R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais). Após, alega 

que o problema persistiu nas demais mensalidades, tendo tentado por 

diversas vezes solucionar tal questão, no entanto, sem qualquer 

providencia da requerida. Ao se dirigir pela última vez ao SAA, afirma que 

em 26/04/2018 fora informada pelo Sr. Ezequias de que o desconto 

concedido de 50% somente poderia ser aplicado a partir de 01/2018, 

sendo que a semestralidade de 2017/2 deveria ser paga integralmente 

pela autora. Por fim, narra que ao tentar esclarecer a situação, solicitando 

a requerida cópia do contrato de prestação de serviços e concessão de 

bolsa de estudo teve seu pedido negado. Por tais motivos, requer em 

caráter antecedente o pedido de tutela cautelar de urgência para que a 

requerida seja compelida a apresentar referidos documentos, sob pena de 

multa, a fim de subsidiar os pedidos principais a serem apresentados em 

sede de aditamento. A inicial veio instruída com documentos de Id. 

13679364 e ss. É o breve relato. Fundamento e Decido. De proêmio, 

registro que a tutela de urgência pode ser requerida em caráter 

antecedente ou incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo 

único, do NCPC: 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. Nesta toada, verifica-se que o pedido da parte autora encontra 

respaldo naquilo que prescreve o artigo 305, do NCPC, in verbis: Art. 305. 

A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido 

a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o 

disposto no art. 303. De pronto, oportuno registrar que a tutela provisória 

para a concessão da liminar de exibição de documentos ora requerida, 

pode ser fundamentada na urgência (art. 300 CPC) e/ou na evidência (art. 

311 CPC). Relativamente a tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual 

CPC assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como se vê, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, é imprescindível a 

demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

requerente fundamenta o pedido de exibição de documentos na tutela de 

urgência – art. 300 do atual CPC. Logo, a obtenção da tutela pretendida, 

depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o primeiro requisito 

corresponde ao fumus boni iuris; em outras palavras, pressupõe a 

demonstração da probabilidade de existência do direito invocado pela 

demandante. Conforme bem salientou a parte autora em sua peça 

inaugural, uma vez existindo o contrato de prestação de serviços e 

concessão de bolsa/desconto, certo é que a parte autora possui direito a 

ter acesso ao seu conteúdo que, inclusive é comum às partes, como 

forma de viabilizar a formulação do pedido principal. Seguindo, outra não é 

a conclusão que se alcança com relação ao segundo requisito - periculum 

in mora. Evidente que sem acesso aos documentos que ora se busca a 

exibição, a autora não tem condições de manejar a competente ação 

declaratória de inexistência de débito e indenização. Sobre o tema em 

voga, oportuno a ementa abaixo transcrita de lavra da 6ª Câmara Cível do 

TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - 

COMPROVAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - ART. 400 DO 

CPC. Cabível ação de exibição de documentos com pedido de tutela 

cautelar, nos termos dos arts. 300 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), 

deve ser deferida a tutela de urgência. "Sendo necessário, o juiz pode 

adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

para que o documento seja exibido" (art. 400, parágrafo único, do novo 

CPC). (AI 134048/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) No 

mesmo sentido pronunciou-se o TJSP: Exibição de documentos – O novo 

CPC não retirou o direito da parte de examinar documento que esteja em 

poder de outrem, nem extinguiu o direito autônomo à produção de prova – 

Pedido administrativo não atendido – Interesse de agir patente – Análise do 

REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Documento comum às partes – 

Exibição devida – Recurso provido. (Relator(a): Souza Lopes; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 27/04/2017) Nessa toada, 

preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do atual CPC, é de se 

acolher o pedido de tutela de urgência liminarmente, de modo a determinar 

a exibição dos documentos elencados na inicial, ítem C dos Pedidos. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 300 NCPC, DEFIRO liminarmente o pedido 

de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 10 

(dez) dias, exiba Contrato de Prestação de Serviços Estudantis e Contrato 

de Concessão da Bolsa de Estudos contratados pela autora. Cite-se a 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos do artigo 307 do Código 

de Processo Civil. Defiro a autora os benefícios da Justiça Gratuita. 

Anote-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 28 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003220-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora, para querendo, no prazo 

legal, impugnar a contestação apresentada pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PEDRO BEDIN (EXECUTADO)

IVANIA BEDIN (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS BEDIN (EXECUTADO)

ZULMIRA GRANETTO BEDIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001043-90.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AXXION IMOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

BEDIN, ZULMIRA GRANETTO BEDIN, ARY PEDRO BEDIN, IVANIA BEDIN 

Vistos etc. Trata-se de ação de execução de obrigação de fazer, 

proposta por AXXION IMÓVEIS LTDA ME, em face de LUIZ CARLOS BEDIN, 

ZULMIRA GRANETTO BEDIN, ARY PEDRO BEDIN E IVÂNIA BEDIN, todo 

devidamente qualificados nos autos. As partes noticiaram que 

transacionaram acerca do objeto da ação, nos termos consignados na 

petição de Id. 13690799, a fim de finalizar as demandas existentes entre 

si, abrangendo a ação de execução de obrigação de fazer, nº 

1001043-90.2016.8.11.0040 e a ação de embargos à execução nº 

1001681-26.2016.8.11.0040, renunciando os prazos recursais, motivo 

pelo qual requereram a homologação do acordo, baixa de restrições 

existentes em matriculas e consequente extinção o feito, na forma do 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. É o necessário relatório. 

DECIDO. O instrumento do acordo está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação. Considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, pelo que JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a baixa da restrição 

de caução registrada às margens da matrícula nº 54.492, do CRI de 

Sorriso-MT (id. 9178668 – dos autos de embargos à execução). Custas e 

honorários na forma acordada. Ante a renúncia ao prazo recursal pelas 

partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PEDRO BEDIN (EXECUTADO)

IVANIA BEDIN (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS BEDIN (EXECUTADO)

ZULMIRA GRANETTO BEDIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001043-90.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AXXION IMOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

BEDIN, ZULMIRA GRANETTO BEDIN, ARY PEDRO BEDIN, IVANIA BEDIN 

Vistos etc. Trata-se de ação de execução de obrigação de fazer, 

proposta por AXXION IMÓVEIS LTDA ME, em face de LUIZ CARLOS BEDIN, 

ZULMIRA GRANETTO BEDIN, ARY PEDRO BEDIN E IVÂNIA BEDIN, todo 

devidamente qualificados nos autos. As partes noticiaram que 

transacionaram acerca do objeto da ação, nos termos consignados na 

petição de Id. 13690799, a fim de finalizar as demandas existentes entre 

si, abrangendo a ação de execução de obrigação de fazer, nº 

1001043-90.2016.8.11.0040 e a ação de embargos à execução nº 

1001681-26.2016.8.11.0040, renunciando os prazos recursais, motivo 

pelo qual requereram a homologação do acordo, baixa de restrições 

existentes em matriculas e consequente extinção o feito, na forma do 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. É o necessário relatório. 

DECIDO. O instrumento do acordo está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação. Considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, pelo que JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a baixa da restrição 

de caução registrada às margens da matrícula nº 54.492, do CRI de 

Sorriso-MT (id. 9178668 – dos autos de embargos à execução). Custas e 

honorários na forma acordada. Ante a renúncia ao prazo recursal pelas 

partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001086-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001086-56.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: EDSON GUSTAVO STARLICK EMBARGADO: 

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA Vistos, e etc. Inicialmente, defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, vez que a parte comprovou 

documentalmente fazer jus a tal benefício, na forma da Lei Ordinária 

1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01. Se no prazo, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, recebo os Embargos à Execução para 

discussão, deixando de atribuir efeito suspensivo por não visualizar os 

requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como não estar 

garantida, de forma suficiente, a execução, por penhora, depósito ou 

caução suficientes, nos exatos termos do artigo 919, do CPC. Intime-se o 

embargado/exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos (artigo 920, I, do CPC). Os demais pleitos 

constantes da petição inicial serão apreciados oportunamente, em 

sentença, após o sempre salutar contraditório. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MACETTO THEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003452-39.2016.8.11.0040. AUTOR: 

LUZIA MACETTO THEVES RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

Inicialmente, considerado que a parte requerida, devidamente citada, 

deixou de oferecer contestação, DECRETO a sua revelia, nos termos do 

artigo 344, caput, do CPC. Intimem-se as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Caso 

manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por economia 

dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal das 

testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para audiência a 

ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003317-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI COIMBRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003317-27.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: EDNEI COIMBRA DA 

SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão movida por 

BANCO ITAU S.A em face de EDNEI COIMBRA DA SILVA, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. Foi determinada a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a emenda da 

inicial, a fim de comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora manteve-se inerte, sem cumprimento da decisão, 

conforme Ids. Números: 6053953 e 10105406. Os autos vieram conclusos. 
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DECIDO. Verifica-se que o autor, através de seu advogado, deixou de 

cumprir a determinação judicial, o que resulta no indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto e o que mais consta nos autos, uma vez que a 

parte deixou de providenciar as alterações necessárias ao recebimento 

da exordial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 485, I do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, vez que 

não se perfectibilizou a angularização processual. Transitada em julgado, 

após as anotações pertinentes, DÊ-SE BAIXA e ARQUIVEM-SE os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001659-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NALDO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da representante processual de FRANCIVAL VAGE DA SILVA 

e ELIZABETE SANTOS DA SILVA, para que apresente: a declaração de 

inexistência de bens a declarar; certidões negativas do cartório de 

registro imobiliário da comarca do último domicilio do falecido, 

comprovando a inexistência de imóvel urbano pu rural registrado em seu 

nome; a certidão negativa em relação ao IPVA, ICMS, ITCMD, obtidas junto 

a SEFAZ, bem como certidão negativa da Procuradoria Geral do Estado 

(PGE); certidão negativa da junta comercial, comprovando a inexistência 

de firma individual ou empresa societária da qual o de cujus seja sócio; 

última declaração de imposto de renda do de cujus, se houver.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003327-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - MT16555/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA GRECO BACIQUETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003327-03.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: APARECIDA GRECO 

BACIQUETTI Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a respectiva Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se inicialmente a 

avaliação do bem objeto do leilão. Após, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

deliberações e designação de leiloeiro. INTIME-SE.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002119-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA FELIZ LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS AUTOS N.º 

1002119-81.2018.8.11.0040 (PJE) ASSUNTO: Usucapião PARTE 

REQUERENTE: SILVIA REGINA SILVA DO NASCIMENTO PARTE 

REQUERIDA: COLONIZADORA FELIZ Ltda NOTIFICANDO(S): CIENTIFICAR 

TERCEIROS E 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: SILVIA REGINA SILVA DO NASCIMENTO assistida 

juridicamente pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso propões 

a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA em face de 

COLONIZADORA FELIZ Ltda. DOS FATOS: Há aproximadamente 20 anos a 

autora e sua família ocupam o imóvel urbano situado na Travessa 

Capricórnio, n° 37, lote 07, da quadra 73-G, situado no bairro Jardim 

Aurora, no município de Sorriso/MT. Na época a autora não possuía local 

para residir com sua família, tendo adentrado ao imóvel acima descrito sem 

qualquer oposição, lá permanecendo até os dias de hoje. Desde então, a 

Autora vem exercendo a posse mansa, pacífica e plena hoje sobre o 

imóvel, fazendo nele as obras necessárias para construir e habitar, de 

modo a demonstrar o animus domini e o corpus, intrínsecos à posse ad 

usucapionem. DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. RECEBO a inicial e DEFIRO, 

por ora, os benefícios da justiça gratuita. CITE-SE o Requerido, cujo nome 

encontra-se registrado o imóvel usucapiendo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, apresente resposta, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, 

do CPC/2015). CITEM-SE, por edital, eventuais interessados, com prazo de 

30 (trinta) dias, conforme o art. 259 do CPC/2015. CITEM-SE, 

pessoalmente, os confinantes, no prazo de 15 dias, conforme art. 246, §3 

do CPC/2015. INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE SORRISO, o ESTADO DE MATO 

GROSSO e a UNIÃO, mediante carta com aviso de recebimento, instruindo 

com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil/2015). INTIME-SE o 

ilustre representante do Ministério Público. Diligências necessárias.” E, 

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Terezinha 

Capitanio Rosa, Técnica Judiciária, digitei. Sorriso - MT, 28 de junho de 

2018. Reni Terezinha Capitanio Rosa Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100741 Nr: 3540-02.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DOMINGOS SANTIN, CLEUSA CECCONET SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.918/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 .Os embargantes se manifestaram às fls. 99/102.Às fls. 103/105 o feito 

foi saneado afastando a preliminar de inépcia da inicial e postergando a 

analise da preliminar de falta de interesse processual por entender ser 

matéria que se confunde com o mérito.Instadas a se manifestar quanto a 

produção de provas, a embarga pugnou pelo julgamento antecipado à fl. 

106 e os embargantes pela produção de prova testemunhal e pericial à fl. 

107.Vieram os autos conclusos.É o breve relatório, fundamento e 

DECIDO.De início, INDEFIRO o pedido de prova pericial vez que 

desnecessárias a demonstração de danos decorrente da baixa produção 

da lavoura, tendo em vista que o presente feito se limita a atacar o título 

executivo que instrui a petição inicial executiva, instrumento particular de 

confissão de dívida, título este que possui autonomia e independência em 

relação aos atos praticados entre as partes anteriormente.Outrossim, 

defiro a produção de prova testemunhal e, em corolário, Designo audiência 

de instrução e julgamento, para o dia 21 de agosto de 2018, às 14h30min, 

registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em tal solenidade, 

deverão ser arroladas no prazo de 10 (dez) dias a partir da 

intimação.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado 

(s) de que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por 

ele (s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo 

(CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 

4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 175 de 509



(CPC, art. 455, § 1º).Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas 

das partes, determino, desde já, a sua intimação pessoal para 

comparecimento a solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, 

§1°.Cumpra-se, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 26 de junho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39151 Nr: 2039-23.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução.Custas 

pagas.Condeno os embargantes ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Deverá a verba honorária 

ser acrescida no valor do débito principal cobrado nos autos da execução 

em apenso, na forma do artigo 85, § 13, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de praxe.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos principais (Processo nº 

2768-54.2004.811.0040, cód. 22542).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sorriso/MT, 27 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22542 Nr: 2768-54.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVÍDIO 

OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Código Apolo nº: 22542

Vistos, etc.

INTIME-SE a exequente para que dê impulso ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção anômala do processo.

Sorriso/MT, 27 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 159665 Nr: 8964-20.2016.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO INACIO GONÇALVES - 

OAB:297.871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Inicialmente, ante a certidão de fls. 158, DECLARO preclusa a 

produção de provas pela parte autora. HOMOLOGO a desistência das 

testemunha pela parte requerida conforme pleiteado no item 6 acima. 

Desse modo, DECLARO encerrada a instrução probatória. DÊ-SE vista às 

partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a 

apresentação das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Na sequência, conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz 

determinou que às 16h58min encerrasse o presente termo, que depois de 

lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, 

Estagiária de Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 26 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1003172-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 24 

de AGOSTO de 2018, às 15 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 28 de junho de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001045-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. B. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. X. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 24 

de AGOSTO de 2018, às 16 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 28 de junho de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca na petição do 

Requerido no id. retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001787-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca na petição do 

Requerido no id. retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002170-63.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca na petição do 

Requerido no id. retro, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3037 Nr: 143-62.1995.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY MARIA OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS DE AQUINO, IVONE DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - OAB:7691/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118996 Nr: 9323-38.2014.811.0040

 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: EVERALDO LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Guarda de menor c/c Regulamentação de Visita 

promovido por EVERALDO LUIZ DE SOUZA, em face de KÁTIA ROSA 

OLIVEIRA DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 60 – carta AR), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Parecer Ministerial favorável à extinção do feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, III, do CPC (fls. 62).

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121434 Nr: 200-79.2015.811.0040

 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: MARIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105148 Nr: 8215-08.2013.811.0040

 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: ASSIS RIBEIRO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SCOPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145077 Nr: 1466-67.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORLI OSMAR GAIGHER E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETTI BELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Dias Baptista - 

OAB:381119 SP, THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - 
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OAB:328819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 VISTOS.

Entre um ato e outro, a parte exequente requer a extinção do processo em 

razão do cumprimento da obrigação.

 Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas finais (art. 90, § 3º, NCPC).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106683 Nr: 9722-04.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENARO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.Havendo 

recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Junte-se cópia 

deste sentença no feito executivo em apenso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106684 Nr: 9723-86.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO SÃO LOURENÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Não há omissão, obscuridade e/ou contradição na r. decisão embargada. 

O que a parte objetiva é a própria reforma do julgado, o que só se admite 

pela via recursal adequada. Assim, conheço dos embargos de 

declaração, por serem tempestivos, mas nego-lhes provimento.

Atento aos ditames preconizados pelo NCPC quanto à solução consensual 

dos conflitos, designo audiência de conciliação para o DIA 07 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 15:30 HORAS. Intime-se a parte embargante, na pessoa do 

advogado constituído.

Consigno que caso não haja acordo, a parte embargada sairá intimada em 

audiência para apresentação de impugnação, na forma da lei.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143906 Nr: 770-31.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE LIMA DE ANDRADE - 

OAB:146.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENIR TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 125.253

 VISTOS.

Entre um ato e outro, a parte exequente requer a extinção do processo em 

razão do cumprimento da obrigação.

 Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas finais (art. 90, § 3º, NCPC).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100866 Nr: 3675-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENARO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, ARCÂNGELO ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus patronos constituídos, 

para manifestar em prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001908-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/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).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003494-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE FATIMA FUZINATO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 2° DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA 

RODOVIARIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003494-20.2018.8.11.0040. IMPETRANTE: 

SUZANE FATIMA FUZINATO IMPETRADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL 

DA 2° DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por SUZANI FATIMA FUZINATO, contra ato coator da 

SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE MATO 

GROSSO, qualificados, visando ordem mandamental para determinar a 

liberação do veículo pertencente à impetrante, com pagamento do pátio em 

conformidade com a Lei Estadual n. 10.237/14. Com a inicial vieram os 

documentos anexo. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

O Entendimento dos Tribunais é no sentido de que o foro competente para 

julgamento de mandado de segurança é o da Sede Funcional da 

Autoridade Impetrada, tratando-se de competência absoluta. Vejamos: 

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — 

NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE INDICADA COATORA. A competência para processar e 

julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é 

estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada 

coatora. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. 

Recurso da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Estado de Mato Grosso – AGER prejudicado”. (TJMT. 4ª Câmara Cível. Ap 

136778/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 21/02/2017, DJE 

14/03/2017) (...) "A competência para processar e julgar mandando de 
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segurança decorre da categoria da autoridade coatora ou de sua sede 

funcional" (CC 107198/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 

19.11.2009). Agravo regimental improvido”. (STJ, Corte Especial, AgRg no 

MS 21337/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJe 16/12/2014). 

Outrossim, o STJ já pacificou o entendimento de que o critério para 

estabelecer a competência para o julgamento do mandado de segurança é 

definido em razão da função ou da categoria funcional da autoridade 

coatora e, tratando-se de superintendente da polícia rodoviária federal, é 

competente a justiça federal para julgamento da presente ação 

mandamental (STJ. 1ª Seção. CC 150.945/SP, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, J. 13/09/2017, DJe 20/09/2017). Por todo exposto, após 

preclusão, determino a remessa do presente feito à Justiça Federal de 

Cuiabá/MT (sede da autoridade coatora), com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000093-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA PRECISAO EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POMPEO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT0003517A 

(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: LUCIANO POMPEO DA SILVA - 

ME, quanto ao cumprimento voluntário da sentença. SORRISO, 28 de junho 

de 2018. 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: 1003400-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA VIEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003400-09.2017.0040 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 parte reclamada da SENTENÇA, 

bem como do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001798-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELA MARIA BEZERRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Demais disso, os documentos que instruem a inicial 

não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado, porquanto 

a própria consulta acostada no id. 12986122 demonstra inexistir qualquer 

restrição ao nome da parte reclamante. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, não é o caso de deferimento da tutela de 

urgência pretendida. II - Por fim, como é sabido, o Município de Sorriso não 

adota política conciliatória em demandas judiciais. Decorre que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. III - Pelo exposto, 

decido/determino: 1) indefiro a medida liminar; 2) dispenso a realização de 

audiência de conciliação; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) 

reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) 

oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após 

o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

SORRISO, 7 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FAVERSANI BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001813-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE FAVERSANI BARBIERI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Em atenção ao peticionado no id. 

13531228, intime-se a parte reclamada para se manifestar acerca do 

cumprimento da medida liminar, mormente quanto a determinação para 

providenciar “a rematrícula da parte reclamante, com inclusão na lista de 

frequência e desbloqueio de acesso da parte reclamante ao portal 

acadêmico destinado às atividades e avaliações virtuais, e estenda o 

prazo para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) 

dias, caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a 

entrega, tudo até o julgamento final da ação” (id. 12736729). Após, 

renove-se a conclusão. SORRISO, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005531-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARRETO DE NOVAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI REIZ (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Cuida-se de embargos de 

terceiro interposto por WAGNER BARRETO DE NOVAIS contra CLAUDINEI 

REIZ em razão de constrição havida nos autos de Execução de Título 

Extrajudicial n. 8010964-61.2010.8.11.0040 do seguinte veículo: marca 

Toyota/Corolla XEI, ano 2004/2004, cor preta, placa JFL-8505, Código 

RENAVAM n. 00827831030 e Chassi 9BR53ZEC248554845. Alega ser o 

legítimo proprietário e possuidor do referido veículo desde 06-9-2014, 

tendo adquirido de Rafael de Arruda (executado nos autos mencionados). 

Assim, requer a baixa da restrição veículo penhorado pelo Sistema 
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Renajud e a sua liberação. A pretensão liminar para baixa da restrição de 

circulação do veículo foi deferida em decisão proferida em (Id. 10890416). 

Em contestação o embargado alega, em suma, que o executado Rafael de 

Arruda vem promovendo atos fraudulentos para não pagar a dívida 

contraída, bem assim que a venda do veículo objeto dos presentes 

embargos ao embargante ganha contornos de “simulação, para evitar que 

o referido bem seja levado a leilão”. Assim, pede a improcedência dos 

embargos. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Dispõe o art. 674 do 

Código de Processo Civil: “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.” Analisando as provas carreadas aos autos, constata-se que os 

embargos devem ser julgados procedentes, pois os documentos juntados 

pelo embargante consubstanciam provas o bastante de ser ele o legítimo 

proprietário do bem penhorado nos autos de Execução de Título 

Extrajudicial n. 8010964-61.2010.8.11.0040. O veículo penhorado foi 

adquirido pelo embargante em 24-9-2014, conforme faz prova o 

Documento Único de Transferência acostado no Id. 10459004, cuja 

assinatura do vendedor – Rafael de Arruda – foi reconhecida pelo Cartório 

de Registro de Títulos e Documentos na mesma data, situação que afasta 

a alegação da parte embargada de ocorrência de simulação. O 

embargado, por sua vez, não trouxe qualquer prova que comprovasse a 

veracidade das suas alegações, cingindo-se a alegar que o executado – 

Rafael de Arruda – vem promovendo atos fraudulentos para não pagar a 

dívida contraída. Conforme jurisprudência pacífica dos tribunais, a 

propriedade do bem móvel se concretiza com o ato da tradição, ainda que 

não tenha havido a transferência do veículo no DETRAN, situação que 

configura apenas irregularidade administrativa, não viciando o negócio 

realizado entre as partes. Senão, vejamos: Nesse sentido, o E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA - 

VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - REGISTRO NO 

ÓRGÃO DE TRÂNSITO - ATO MERAMENTE ADMINISTRATIVO - FRAUDE À 

EXECUÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. 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 direito incompatível com o ato 

constritivo, conforme disposto no art. 674 do NCPC. 2. No caso, o 

Recorrido 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. 3. 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. Logo, não subsiste a tese da Apelante, de que por 

não ter havido a transferência da propriedade, o veículo continua a 

integrar o patrimônio do executado, por se tratar tal registro de ato 

meramente administrativo, com o que deve prevalecer a penhora 

vergastada. 4. Não bastasse inexistir no caderno processual prova 

quanto à citação válida do executado (nos autos do feito executivo) 

efetivada antes da alienação do veículo, o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça é 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. 5. 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 da Súmula 375 

do STJ.” (Ap 115017/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

29/01/2018). [sem destaque no original] Assim, restou demonstrado nos 

autos que no momento em que o veículo foi transferido ao embargante não 

havia qualquer ônus sobre ele, bem assim que quando fora realizada a 

constrição impugnada o veículo já lhe pertencia. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença no sentido de confirmar a liminar 

concedida no Id. , JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial, por 

conseguinte, DETERMINAR o cancelamento do ato de constrição judicial 

realizado nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 

8010964-61.2010.8.11.0040, RECONHECENDO o domínio do veículo marca 

Toyota/Corolla XEI, ano 2004/2004, cor preta, placa JFL-8505, Código 

RENAVAM n. 00827831030 e Chassi 9BR53ZEC248554845 em favor do 

embargante WAGNER BARRETO DE NOVAIS, com fundamento no art. 681 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 11 de junho de 2018. 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, 

15 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005608-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005608-63.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

WALTER DE SOUSA JÚNIOR em face de TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA, 

em que pretende a condenação da parte reclamada a título de indenização 

por danos materiais e morais em razão de furto de objetos de dentro do 

seu veículo ocorrido no dia 15-09-2016, quando estacionado na “porta de 

entrada” do estabelecimento da parte reclamante. Devidamente citado, a 

empresa reclamada apresentou contestação no Id. 12184403. Em síntese, 

argumenta que o furto ocorreu quando o veículo da parte reclamante 

estava estacionado em via pública, e não no estacionamento privado que 

oferece aos seus hóspedes, situação que afasta o seu dever de 

indenizar. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 12224816). É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Preliminares suscitadas pela parte reclamada 

confundem-se com a matéria de mérito, devendo assim ser tratadas. 

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, uma 

vez que a parte reclamante demonstrou a contração de serviços de 

hospedagem da parte reclamada, quando ocorreu o evento danoso. 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 ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada, 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. Quanto aos danos materiais e morais. A 

solução da lide passa necessariamente pelo teor do art. 14, §3º, do CDC, 

que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela má 

prestação dos serviços, somente elidida quando provar (a) que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. A parte reclamante, por meio da documentação 

que acompanha a inicial, comprovou que, efetivamente, no dia 15-9-2016, 

esteve hospedado no estabelecimento da parte reclamante, conforme 

Nota Fiscal n. 49285 (Id. 10532750), bem assim que o seu veículo, 

estacionado na “porta de entrada”, foi alvo de furto de objetos que se 

encontravam no seu interior – notebook HP-2015, Pasta Executiva, 

documentos pessoais e talão de cheque –, mediante arrombamento e 
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quebra do vidro traseiro, conforme Boletim de Ocorrência n. 2016.295704 

e acervo fotográfico que instrui a inicial (Ids. 10532739 e 10532740), 

diante do que impositiva a conclusão de que estão suficientemente 

provadas as alegações da parte reclamante. De outro lado, a parte 

reclamada cinge-se a sustentar que o veículo da parte reclamante estava 

estacionado em via pública e não em estacionamento privado que oferta 

aos seus hóspedes, sem, no entanto, demonstrar de forma efetiva tais 

alegações, mesmo tendo acesso a possíveis filmagens do local. Logo, não 

comprovou a inexistência da falha na prestação do serviço, que seria a 

frustração da expectativa de segurança da parte consumidora. 

Exatamente por isso, está presente o dever de indenizar, pois, conquanto 

se trate de fato de terceiro, está consolidada orientação jurisprudencial no 

sentido de que o estabelecimento comercial responde por fato de terceiro 

ocorridos em seu estacionamento. Trata-se de um risco da atividade, na 

medida em que a existência de estacionamento contribui para a atração de 

um maior número de consumidores, interessados na comodidade e 

segurança proporcionadas pelo serviço. Nesse sentido, o teor da Súmula 

n. 130 do Superior Tribunal de Justiça: “A empresa responde, perante o 

cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu 

estacionamento”. Aliás, o E. TJMT tem trilhado esse mesmo caminho. 

Confira-se: “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEIÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL 

E MATERIAL - CONFIGURADOS – CONTEÚDO PROBATÓRIO ROBUSTO - 

VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS. Não há que se 

falar em cerceamento de defesa quando há elementos suficientes que 

comprovam os fatos e determinam o direito em litígio, hábeis a formar o 

livre convencimento motivado do Magistrado, e autorizam o julgamento 

antecipado da lide. O estabelecimento que permite o estacionamento de 

veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem 

responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por 

qualquer dano causado. Nos termos do CDC, o fornecedor de serviços ou 

de produtos responde para com o consumidor em caso de dano, 

independentemente de culpa, portanto, o roubo ou furto de veículo nas 

dependências do supermercado, configura dano moral, passível de 

reparação. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de 

forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

para cada caso em concreto.” (Ap 58304/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016). [sem destaque no original] Os 

danos materiais estão documentalmente comprovados pela parte 

reclamante, notadamente pelos documentos constantes nos Id. 10532745 

e 10532750, devendo a indenização observar os respectivos valores de 

aquisição e conserto, totalizando R$4.089,00 (quatro mil e oitenta e nove 

reais). Em relação aos danos morais, entendo-os igualmente 

caracterizados, não apenas pela grande decepção vivenciada pela parte 

reclamante pela perda patrimonial, mas também em razão do tratamento 

dado ao fato pela empresa reclamada, que negou de pronto qualquer 

espécie de atenção ao consumidor/reclamante. Novamente, vale destacar 

a orientação jurisprudencial, desta feita do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em hipótese fática semelhante: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - 

PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO SINISTRO EM 

ÁREA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - CONJUNTO PROBATÓRIO 

SUFICIENTE - CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

APELANTE - FURTO OCORRIDO EM ÁREA PÚBLICA (PASSEIO) UTILIZADA 

PELA EMPRESA COMO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE SEUS 

CLIENTES - DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE FATO JURÍDICO GERADOR DE DANO MORAL - INJUSTA 

PERDA PATRIMONIAL SOFRIDA PELO APELADO DIANTE DA CONDUTA 

OMISSIVA DA APELANTE - DANO MORAL PRESUMIDO - PRECEDENTES 

DO STJ - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO PARA A 

INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

CORRETAMENTE FIXADO - DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO, EM 

RAZÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INDENIZAÇÕES DE 

CARÁTER DISTINTO - AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA 

CUMULATIVIDADE - JUROS DE MORA - DIES A QUO - DATA DO 

ARBITRAMENTO - SENTENÇA MANTIDA EM PARTE - RECURSO 

IMPROVIDO. Caracterizada a omissão do estabelecimento empresarial 

quanto à guarda e vigilância dos veículos de consumidores em seu 

estacionamento, inafastável a responsabilidade civil pelos danos materiais 

advindos de furto por conduta negligente. Em se tratando de pequeno 

comerciante de lanches, resta patente que os transtornos sofridos com a 

privação de sua camionete ultrapassaram os umbrais do mero 

aborrecimento, acarretando danos extrapatrimoniais indenizáveis. É 

pacífico o entendimento do STJ no sentido de que são cumuláveis as 

indenizações a título de dano moral e dano material quando decorrentes de 

um mesmo ato ilícito. Não há que se falar em redução da indenização por 

danos morais quando a condenação se mostra razoável, equitativa e 

justa, mormente levando-se em consideração a extensão do dano sofrido. 

Em se tratando de dano moral, os juros de mora incidem a partir da data da 

fixação, pois ao arbitrá-lo, o julgador o faz ponderando a correta 

valoração do dano naquele exato instante, ainda que este tenha ocorrido 

no passado.” (Apelação nº 48699/2012, 2ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

Marilsen Andrade Addario. j. 12.12.2012, unânime, DJe 14.01.2013). 

Nessa toada, considerando as circunstâncias do fato, a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Pelo exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$4.089,00 (quatro mil e oitenta e nove reais), a título de indenização pelos 

danos materiais, valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo 

INPC desde a data do ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 

01% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação até o efetivo 

pagamento; 2) CONDENAR a empresa reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 

2.000,00 (dois 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); e 3) 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 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, 

15 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002525-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO DOS SANTOS EGIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1002525-05.2018.8.11.0040 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 10 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 13H00MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005882-27.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAINI FURTADO BENIGNO (EXECUTADO)

 

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: JAINI FURTADO BENIGNO . 

SORRISO, 28 de junho de 2018. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003726-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SHUJI YAMAGUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES PIRES 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA OAB - 781.606.851-49 

(PROCURADOR)

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003726-03.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO SHUJI YAMAGUCHI 

REQUERIDO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES 

PIRES, ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADOR: FLAVIA BEATRIZ 

CORREA DA COSTA I - Alegando a parte reclamante desinteresse no 

prosseguimento da ação (id. 10005280), deixo de analisar o mérito do 

presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Revogo a 

medida liminar deferida neste feito. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. SORRISO, 04 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003726-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SHUJI YAMAGUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES PIRES 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA OAB - 781.606.851-49 

(PROCURADOR)

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003726-03.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO SHUJI YAMAGUCHI 

REQUERIDO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES 

PIRES, ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADOR: FLAVIA BEATRIZ 

CORREA DA COSTA I - Alegando a parte reclamante desinteresse no 

prosseguimento da ação (id. 10005280), deixo de analisar o mérito do 

presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Revogo a 

medida liminar deferida neste feito. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. SORRISO, 04 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS ZUFFO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E SOFTWARE S/A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1002750-25.2018.8.11.0040 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 24 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 10H50MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR SCHNORRENBERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE AGRIPINO GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000660-44.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamada Rosineide 

Agripino Gonçalves com a observação de “MUDOU-SE”. Bem como sobre 

os rumos do feito, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSMAR HANSEL - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Proc. n º 8010160-20.2015.8.11.0040 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado cumprisse voluntariamente a sentença. No mais, 

certifico ainda o transcurso do prazo estabelecido no artigo 525 do Código 

de Processo Civil, sem que houvesse qualquer manifestação até a 

presente data. Sorriso - MT, 11 de maio de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001366-27.2018.8.11.0040 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 15 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 10H30MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010499-18.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELYDIO BAPTISTA ALABARCES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVAN AURI BERTONCELLO OAB - MT16688/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010499-18.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA 

EXECUTADO: ELYDIO BAPTISTA ALABARCES I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes nestes autos (id. 13072312-Pág.1-4), para que 

produza os efeitos legais, e assim JULGO EXTINTA a execução, em 

conformidade com a disposição do art. 924, II, do NCPC. II - Proceda-se ao 

levantamento das restrições junto ao DETRAN/MT via RENAJUD (id. 

889047 e 1866772). III - Intime-se a parte executada para que informe 

dados bancários para transferência do valor depositado (id. 889049 e 

889050). Apresentados os dados, expeça-se o respectivo alvará de 

levantamento. IV - Compete à parte exequente providenciar o 

cancelamento das averbação realizadas junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis (id. 13072318-Pág.2, item “4”), razão pela qual fica indeferida a 

pretensão às expensas deste Juízo. V - Sem custas. VI - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. SORRISO, 15 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003447-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003447-17.2016.8.11.0040 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. 9540722, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 28 de Junho 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004344-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1004344-11.2017.8.11.0040 (J) Tendo em vista que o PJE designou 

automaticamente audiência de conciliação para o período contemplado 

pelo art. 220 do NCPC, redesigno o ato para o dia 23 de janeiro de 2018 às 

13h40min. Cite-se a parte reclamada e intime-se a reclamante, com as 

advertências legais. Sorriso/MT, 11 de setembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004344-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1004344-11.2017.8.11.0040 (D) Tratando-se de ação movida contra o 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis, por possuir natureza 

autárquica, sua análise compete à Justiça Federal a teor do disposto no 

art. 104, I, da Constituição Federal. Assim sendo, forçoso reconhecer a 

incompetência do Juizado Especial para o julgamento, consoante segura 

orientação jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM. AUTARQUIA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005238688, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 25/06/2015) RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCESSO 

EXECUTIVO - PAGAMENTO DO VALOR DA DÍVIDA ATIVA - DESÍDIA NA 

BAIXA DO PROCESSO EXECUTIVO - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. Possuindo natureza 

autárquica, compete à Justiça federal apreciar e julgar as ações em que o 

Conselho Regional de Contabilidade comparecer na condição de parte. (RI 

517/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 29/06/2011, Publicado no DJE 04/07/2011) Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 04 de setembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação 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)

 

PROCESSO Nº 8010529-77.2016.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010608-90.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Sobre o cálculo elaborado pelo 

Contador Judicial, manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias. Às 

providências.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000785-12.2018.8.11.0040

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:

CESAR LUIZ KARKLE (REQUERIDO)

 

Processo: 1000785-12.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 28 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006692-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITO DIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006692-02.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VITO DIER REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte fatura de 

recuperação de receita (decorrente de irregularidades na aferição do 

consumo), no valor de R$ 7.205,72, pugnando pela declaração da 

inexistência do débito e danos morais no patamar de R$ 20.000,00. A 

requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração da 

incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova pericial, 

defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela própria 

reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de energia é 

externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Pois bem, em 

que pese a constatação de irregularidade no medidor do reclamante, 

consubstanciada na ligação invertida, certo é que, após a devida 

regularização do medidor (mês 07/2017 – Num. 13191796), o consumo de 

energia elétrica do reclamante não sofreu alterações, mantendo-se no 

mesmo patamar do período recuperado (vide relatório de consumo de 

Num. 13191802), mostrando-se indevida a fatura de recuperação de 

consumo, nos termos do entendimento da Turma Recursal Única, do TJMT, 

a saber: EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS 

AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA 

ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE 

DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO 

DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO 

DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA 

JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA 

CONSIDERADA PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Se constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de 

recuperá-lo, o consumo passa a ser menor do que o do período 

recuperado torna-se indevida a diferença cobrada pela concessionária de 

energia elétrica. Recurso provido. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Com relação ao pedido de danos morais se 

verifica que, in casu, inexistiu a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, com o que não há que se falar em danos morais, visto que a mera 

emissão da fatura, não enseja tal reparação. Sobre o tema: E M E N T A 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO 

MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é 

complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde 

da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da 

questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições 

técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar não acolhida. Se 

a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da 

suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que 

após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser 

considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar 

energia supostamente consumida e não registrada. A mera cobrança de 

fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do 

fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o 

dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral passível de 

indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não 

simples dissabores decorrentes de divergências de informações que 

casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 1000905-44.2017.8.11.0055. Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, J. 15/03/2018, DJE 19/03/2018) Todas essas considerações 

indicam a necessidade de parcial procedência dos pedidos iniciais. Por 

fim, considerando o reconhecimento da inexistência do débito relativo à 

recuperação de receita/consumo, de rigor a improcedência do pedido 

contraposto apresentado pela reclamada. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas para DECLARAR a 

inexistência do débito identificado como recuperação de receita/consumo 

no valor de R$ 7.205,72, e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI DAL MAGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010557-16.2014.8.11.0040. REQUERENTE: GERCI DAL MAGRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I - Tendo em 

vista o depósito acostado no id. 13363643, bem como a manifestação da 

parte reclamante constante no id. 13560744, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os dados 

bancários apresentados no id. 13560744. III - Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003851-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FERREIRA DE BARROS - ME (EXECUTADO)
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Processo nº. 1003851-34.2017.811.0040 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 

Diligência do Oficial de Justiça constante do ID nº 13377634, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 28 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010608-90.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Sobre o cálculo elaborado pelo 

Contador Judicial, manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006384-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY MIRANDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006384-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: STEFANY MIRANDA ARAUJO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. A 

procuração é o instrumento do mandato, sendo que assim dispõe o Código 

Civil: Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante. § 1o O instrumento particular deve conter a indicação do 

lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a 

data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes 

conferidos. (grifo meu) Assim, verifico que o instrumento de procuração 

que instrui os autos não possui todos os requisitos exigidos pela 

legislação. Desse modo, intime-se a parte autora para que regularize o 

instrumento de procuração no prazo que lhe assino de 10 dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000225-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

COSTA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc. Cumpra-se a sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000003-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO ROCHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Proc. 1000003-39.2017.8.11.0040 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 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a parte 

reclamante/advogado da sentença proferida nos autos ID 9962405, bem 

como de intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 10200360 

para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT,28 de Junho de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO JOSE RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Proc. 1000087-40.2017.8.11.0040 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 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a parte 

reclamante/advogado da sentença proferida nos autos ID 9963128, bem 

como de intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 10197439 

para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT,28 de Junho de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUNARDI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000119-45.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante 

LUNARDI E CIA LTDA ME, em síntese, que é usuária da unidade 

consumidora n. 431135-3, contratada junto à reclamada ÁGUAS DE 

SORRISO LTDA e que em 15.12.2016 teve o fornecimento de água 

interrompido sem que houvesse quaisquer faturas em atraso. Afirma que 

o fornecimento de água fora restabelecido somente uma semana após a 

interrupção, o que gerou prejuízos para a empresa. Diante disso, postulou 

a indenização por lucros cessantes no importe de R$6.000,00 (seis mil 

reais) e reparação do dano moral suportado, este no valor de R$35.000,00 

(trinta e cinco mil reais). Inexitoso o acordo em audiência de conciliação, 

sobreveio contestação da reclamada, alegando preliminarmente 

incompetência do Juízo em razão do valor da causa ultrapassar o teto 

permitido nos Juizados Especiais, e no mérito sustentou que não houve a 

interrupção no fornecimento de água, não há qualquer prova de dano 

material, tampouco existe dano moral a ser reparado, pugnando pela total 

improcedência da ação. Realizada instrução e julgamento, inquiriu-se uma 

testemunha arrolada pela reclamante. Primeiramente, afasto a preliminar de 

incompetência do Juízo em razão do valor da causa exceder ao limite de 
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alçada do Juizado, posto que consoante o disposto no art. 3º, §3º, da Lei 

nº 9.099/95, “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em 

renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo...”, logo, 

conclui-se que o valor devido pela parte requerida está limitado ao 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços. Com efeito, a reclamante sustenta 

que, sem qualquer débito, teve o fornecimento de água suspenso pela 

reclamada, causando-lhe prejuízos material e moral. Nesse passo, verifico 

que a suspensão no fornecimento de água restou comprovada pelo 

depoimento da testemunha José Rodrigues da Silva, que trabalhava na 

empresa reclamante à época do ocorrido, no entanto, não soube afirmar 

quando foi o corte, apenas que ocorreu em dezembro/2016, tampouco se 

fora indevida a suspensão. Acerca do período que a reclamante ficou sem 

água, igualmente a testemunha foi evasiva, alegando que “precisavam de 

água para lavar peças na oficina e que ficaram uns seis a sete dias sem 

água, mas só três dias a oficina fechou”, e nesse período não teve 

nenhum cliente procurando os serviços da empresa. Desta feita, quanto 

aos lucros cessantes, embora a reclamante alegue que deixou de faturar, 

não apresentou qualquer prova nesse sentido, mesmo que estimativa do 

prejuízo experimentado no período que ficou sem o serviço de água. A 

reclamante sequer demonstrou que tipo de serviço presta e os preços que 

pratica, de modo que a improcedência do pedido se impõe. Com relação 

aos danos morais, não há dúvida de que a pessoa jurídica pode vir a 

sofrê-los, pois a Constituição Federal assegura - art. 5º, X - a proteção à 

honra e à imagem das pessoas, ao passo que o Código Civil estabelece - 

art. 52 - que a proteção dos direitos da personalidade é aplicada, no que 

couber, às pessoas jurídicas. Trata-se, ademais, de entendimento 

consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Contudo, é sabido que a 

pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando o 

seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio social ou 

comercial pelo ato ilícito. No caso em crivo, não houve qualquer mácula à 

honra objetiva da pessoa jurídica reclamante, diante do que não há falar 

em danos morais, consoante entendimento jurisprudencial: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS –CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PROVA DO DANO E DO NEXO 

CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – 

DEVIDAMENTE COMPROVADO – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – 

INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – 

PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1- A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é 

objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 

do CDC. Assim, o consumidor deve fazer prova do dano e do nexo causal 

para ser indenizado, enquanto a concessionária deve comprovar alguma 

excludente da responsabilidade civil para se eximir da obrigação. No caso 

concreto, a empresa consumidora comprovou o dano material consistente 

em avarias em diversos aparelhos eletroeletrônicos ocasionados pela 

ruptura dos fios de alta tensão, fato que demonstra a falha na prestação 

de serviços por parte da Apelante e justifica o dever de indenizar. 2- A 

pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da 

ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no 

caso concreto, fato que justifica a modificação do julgado nesse sentido. 

3- A configuração do prequestionamento não depende da menção 

expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a 

matéria correspondente tenha sido enfrentada no acórdão recorrido. (Ap 

128803/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA 

DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula 

n° 227, do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, contudo, exige-se a 

prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra 

objetiva. (Ap 67492/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDE CEMAT – COBRANÇA 

INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DANO À 

IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA NO MERCADO – PREJUÍZO FINANCEIRO 

NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

DESPROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (STJ, 

Súmula n° 227), contudo, exige-se a prova material de que o ato ilícito 

efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, por exemplo, prova de 

que o nome e/ou a reputação da empresa foram prejudicados, ou ainda, 

que sofreu restrição de crédito, etc. (Ap 141871/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 16/06/2015). Desta feita, não havendo a reclamante se 

desincumbido em provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, 

do NCPC), e diante da fragilidade probatória constante nos autos, a 

improcedência do pedido se impõe. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 

25 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000031-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000031-07.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

VANDERLEI CAVALCANTE, em suma, que o fornecimento de água em sua 

residência é realizado pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA e que 

recebeu cobranças abusivas nos meses de 07/2016 (R$260,33), 08/2016 

(R$351,90), 09/2016 (R$320,40), 01/2017 (R$446,41) e 05/2017 

(R$446,41), as quais foram questionadas administrativamente com a 

reclamada. Sem êxito na revisão das faturas impugnadas, postula a 

declaração de inexigibilidade de tais valores com a readequação conforme 

a média de seu consumo. Postulou medida liminar para a reclamada não 

suspender o fornecimento de água em razão dos débitos impugnados, 

assim como abster-se de incluir seus nomes nos cadastros de 

inadimplentes em razão dos débitos impugnados, medida deferida no Id. 

4573661. Inexitosa conciliação, em contestação a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. 

Com relação ao mérito, rebateu as alegações do reclamante defendendo a 

exigibilidade dos débitos, uma vez que as cobranças realizadas estão de 

acordo com o consumo variável do reclamante, não havendo razão para 

refaturamento. Realizada instrução e julgamento, inquiriu-se uma 

testemunha arrolada pelo reclamante. Inicialmente, estou em rejeitar a 

arguição de incompetência do juízo, em razão da necessidade de prova 

pericial, pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada devido ao 

tempo decorrido, bem como que já corrigida a alegada irregularidade na 

medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, 

não é fator fundamental para determinação da competência dos Juizados, 

já que ela é uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no 

art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. Com efeito, o reclamante sustenta cobrança exacerbada do 

consumo de água nos meses de 07/2016 (R$260,33), 08/2016 (R$351,90), 

09/2016 (R$320,40), 01/2017 (R$446,41) e 05/2017 (R$446,41), 

assegurando que tais valores fogem ao consumo mensal médio da 

residência com três pessoas. A reclamada, por sua vez, afirma que não 

houve falha na prestação de serviço e que os valores cobrados refletem 

o consumo real. Diante da relação de consumo entre as partes, mormente 

no que tange a inversão do ônus da prova, fundamentado o pedido na 

alegação de cobrança indevida, por certo que incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 
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cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pelo reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com 

o perfil de seu consumo, tendo em vista ser um imóvel sem jardim, com 

apenas três pessoas residindo no local. Tal conclusão pode ainda ser 

extraída pela simples leitura do histórico de consumo e faturas 

apresentados pelas partes. Desta feita, restou demonstrado nos autos a 

elevação abrupta de consumo mensal de água nos meses impugnados, 

devendo ser assegurado ao consumidor o pagamento das faturas devidas 

com base no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em 

seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume consumido 

em determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, 

com base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo 

médio será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de anular as 

faturas impugnadas pelo reclamante, referente os meses 07/2016 

(R$260,33), 08/2016 (R$351,90), 09/2016 (R$320,40), 01/2017 (R$446,41) 

e 05/2017 (R$446,41), devendo a reclamada emitir faturas de cobrança do 

consumo no período impugnado pela média de consumo dos três meses 

imediatamente anteriores e compensar, este débito ou de faturas futuras, 

com eventual crédito advindo de pagamentos realizados pelo reclamante. 

Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002637-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE KOSTESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Processo: 1002637-71.2018.8.11.0040 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 a parte reclamante de que foi designado o 17 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 13H20MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI LUIZ DEFACCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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 N. 1003748-61.2016.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

AMAURI LUIZ DEFACCI, em suma, que é usuário da unidade consumidora 

de energia elétrica nº 6/527367-7, contratada junto à reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu 

cobrança indevida no valor de R$6.726,87 (seis mil e setecentos e vinte e 

seis reais e oitenta e sete centavos), originada a partir de recuperação de 

consumo advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não fora responsável pela irregularidade 

verificada e por tal razão postulou a declaração de inexistência do débito, 

bem como a reparação dos danos morais suportados. Em contestação, a 

reclamada arguiu preliminares de ilegitimidade ativa por não ser o 

reclamante titular da unidade consumidora e incompetência do juízo, esta 

ante a necessidade de prova pericial. Com relação ao mérito, alega que o 

montante cobrado se refere a uma recuperação de consumo, em função 

de irregularidades constatadas no imóvel do reclamante, não havendo 

danos indenizáveis. Realizada instrução, inquiriu-se uma testemunha 

arrolada pelo reclamante e colheu-se o depoimento pessoal do preposto 

da reclamada. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de ilegitimidade 

ativa, porquanto o reclamante reside no imóvel onde instalado o relógio da 

unidade consumidora, conforme declarou em Juízo a testemunha Jedielson 

Davila de Quadros e paga pelos serviços da reclamada. Por fim, a teor do 

art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, “equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento”, estando legitimado para a ação 

indenizatória quem alega ter suportado o dano, conforme já decidiu a 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE 

ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA 

DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. 

RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. Não há se falar em extinção 

da ação por ilegitimidade ativa, porquanto nas ações indenizatórias o titular 

do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado 

para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Conjunto 

probatório que não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno 

dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução. 

Recurso provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

652272920158110001/2016, NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016). Quanto à arguição de incompetência do juízo em razão da 

necessidade de prova pericial, igualmente rejeito a preliminar, pela simples 

razão de que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria 

reclamada menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na 

medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, 

não é fator fundamental para determinação da competência dos Juizados, 

já que ela é uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no 

art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Acresça que houve no caso presente decreto de 

inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No entanto, não está o reclamante desincumbido de 

demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados na inicial. 

No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança impugnada 

pelo reclamante se refere a uma recuperação de consumo decorrente de 

constatação de irregularidade na medição. As irregularidades, 

efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 565552, o qual revela que o medidor estava com “ligação 

invertida no bourne do medidor”, situação que impedia a precisa aferição 

do consumo de energia. Anoto, ainda, que o acervo fotográfico juntado 

com a contestação, que não fora impugnado pelo reclamante, corroboram 

as informações constantes no termo. Demais disso, o histórico de 

consumo do reclamante atesta que após a substituição do medidor o 

consumo dobrou, em alguns meses até triplicou, indicativo que realmente o 

consumo não estava sendo adequadamente aferido. A partir disso, a 

reclamada demonstrou haver cumprido com os procedimentos previstos 

na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 

130. A alegação de que não fora o reclamante responsável pela 

irregularidade detectada, igualmente não serve para eximir o pagamento 

do valor cobrado pela energia efetivamente consumida, porquanto é 

sabido que o consumidor é responsável pela guarda e conservação do 

sistema de energia elétrica após o ponto de entrega pela concessionária 

distribuidora, conforme já decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e 

do Estado do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO 

PELO INMETRO - RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A 

AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO 

RESPONSÁVEL PELA ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata 
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irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do 

consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus 

direitos. A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do 

consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à 

recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela 

se beneficiou, com fundamento no princípio que veda o enriquecimento 

sem causa. A cobrança de consumo pretérito, em caso de constatação de 

avaria no medidor de energia elétrica, não causa, por si só, dano moral. 

(Apelação nº 0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

Dirceu dos Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E 

SUBFATURAMENTO EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA 

DAS UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À 

OUTRA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 

414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. Verificada a presença de 

irregularidade na medição de energia elétrica em uma das unidades 

consumidoras em questão, evidenciada pela prova dos autos, 

notadamente pelo Termo de Ocorrência de Irregularidade e por laudo 

pericial elaborado pelos peritos da concessionária, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente. Não importa a autoria da irregularidade, uma 

vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução nº 456/00 e do art. 167 

da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora 

é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos. 

No entanto, no que diz respeito à outra unidade consumidora, constata-se 

que não houve substancial variação do consumo após a troca do aparelho 

medidor, o que implica inexistência de consumo a recuperar por parte da 

concessionária. É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 

130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que 

procede em parte. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª 

Câmara Cível do TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 

30.11.2015). Nesse contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela 

reclamada, a qual se limitou a constatar a irregularidade e a adotar o 

procedimento regulamentar para a recuperação da cobrança do consumo. 

Em momento algum, acusou o reclamante de haver dado causa à 

irregularidade, tampouco suspendeu o fornecimento de energia elétrica à 

unidade consumidora por força de débitos pretéritos, procedimento tido 

por ilícito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no 

Agravo em Recurso Especial nº 300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma 

do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato 

ilícito, não há falar em dever de indenizar, consoante orientação 

jurisprudencial em situações análogas: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. CÁLCULO 

REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO 

NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. 

CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 131 da mesma 

resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da receita, a 

distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo incorrido 

com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e o tipo de 

fornecimento da unidade consumidora, conforme valores estabelecidos 

em resolução específica." Logo, considerando os novos critérios 

estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), bem 

como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 meses 

(art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo em 

atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 27 de setembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NALITA HILLMANN GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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 N. 1003693-13.2016.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante 

NALITA HILLMANN GRAMKOW, em suma, que é titular da unidade 

consumidora de energia elétrica nº 6/526434-0, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$1.333,00 (um mil e 

trezentos e trinta e três reais), originada a partir de recuperação de 

consumo advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não tinha conhecimento, tampouco fora 

responsável pela irregularidade verificada. Contestou a cobrança via 

PROCON, no entanto, o débito foi mantido e compelida a realizar o 

pagamento para evitar a suspensão do serviço. Por tais razões, postula a 

declaração de inexigibilidade da cobrança indevida ou a revisão do método 

de faturamento, a restituição em dobro do valor pago, bem como a 

reparação do dano moral suportado. Em contestação, a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. 

Com relação ao mérito, alega que o montante cobrado se refere a uma 

recuperação de consumo, em função de irregularidades constatadas no 

imóvel da reclamante, não havendo danos indenizáveis. Realizada 

instrução, inquiriu-se uma testemunha. Inicialmente, estou em rejeitar a 

arguição de incompetência do juízo, em razão da necessidade de prova 

pericial, pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada, na 

medida em que a própria reclamada menciona já haver corrigido a alegada 

irregularidade na medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova 

pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange 

ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Acresça que houve 

no caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não está a reclamante 

desincumbida de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos 

relatados na inicial. No caso em questão, a reclamada sustenta que a 

cobrança impugnada pela reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente da constatação de irregularidades na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 506452 (Id. 7305962), o qual revela que o 

medidor estava “com L3 apagado”, impedindo a precisa aferição do 

consumo de energia, irregularidades que foram corroboradas por perícia 
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realizada pelo IPEM-MT/INMETRO, o qual reprovou o medidor, conforme 

laudo de verificação metrológica igualmente acostado ao Id. 7305962. 

Desta feita, verifico que a reclamada demonstrou haver cumprido com os 

procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais 

precisamente, os artigos 129 e 130, não havendo se falar em falha na 

prestação de serviço, tampouco em cobrança indevida, conduzindo à 

improcedência do pedido inicial, conforme já decidiu a Turma Recursal 

Única deste Estado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA 

TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO N.º 414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação indenizatória em que o Recorrido SUPERMERCADO CAMPEAO 

postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida 

emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CEMAT a título de recuperação de 

consumo no mês de abril/2012, no valor de R$ 15.511,49 (quinze mil e 

quinhentos e onze reais e quarenta e nove centavos). 2. Sendo apurada a 

irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão 

oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível a cobrança 

complementar da diferença de consumo, desde que observadas às 

normativas administrativas para a espécie. 3. Caso em que restou 

comprovada a manipulação do medidor, bem ainda, o benefício auferido 

pelo consumidor, eis que após a troca do medidor adulterado, o nível de 

consumo de energia elétrica foi alterado consideravelmente, 

permanecendo estável. 4. Na espécie, a prova carreada aos autos, em 

especial o histórico de consumo, demonstra a existência de alteração 

substancial do consumo após a troca do medidor, o que acarreta a 

exigibilidade da fatura proveniente da recuperação de consumo. 5. A 

empresa Recorrida logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6. 

Improcedência da ação que se impõe no caso concreto. 7. Recurso 

conhecido e provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100789120128110053/2017, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, 

Juíza de Direito, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2017, Publicado 

no DJE 20/02/2017). A alegação de que não fora a reclamante 

responsável pela irregularidade detectada ou que não tinha conhecimento, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). Por fim, quanto ao método de 

faturamento utilizado para a recuperação do consumo, verifico que a 
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reclamada obedecera estritamente os ditames dos arts. 113, 115 e 130, III, 

da Resolução ANEEL n. 414/2010, não havendo razão para retificação do 

cálculo de revisão. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOARES GOMES (REQUERENTE)

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 N. 1000175-78.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

RAIMUNDO SOARES GOMES, em suma, que é usuário da unidade 

consumidora de energia elétrica nº 6/2078920-2, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$963,30 (novecentos 

e sessenta e três reais e trinta centavos), originada a partir de 

recuperação de consumo advinda da constatação de irregularidade no 

medidor da unidade consumidora. Aduz que não fora responsável pela 

irregularidade verificada e por tal razão postulou a declaração de 

inexistência do débito, bem como a reparação dos danos morais 

suportados. Em contestação, a reclamada arguiu preliminar de 

incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação 

ao mérito, alega que o montante cobrado se refere a uma recuperação de 

consumo, em função de irregularidades constatadas no imóvel do 

reclamante, não havendo danos indenizáveis. Realizada instrução, as 

partes não produziram provas em audiência. Inicialmente, estou em rejeitar 

a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de prova 

pericial, pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada, na 

medida em que a própria reclamada menciona já haver corrigido a alegada 

irregularidade na medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova 

pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange 

ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Acresça que houve 

no caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não está o reclamante 

desincumbido de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos 

relatados na inicial. No caso em questão, a reclamada sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 522909, o qual revela “medidor danificado – L1, 

L2 apagados no display”, situação que impedia a precisa aferição do 

consumo de energia, irregularidade que fora corroborada por perícia 

realizada pelo IPEM-MT/INMETRO, o qual reprovou o medidor, conforme 

laudo de verificação metrológica igualmente acostado ao Id. 6864093. 

Demais disso, o histórico de consumo do reclamante atesta que após a 

substituição do medidor o consumo dobrou, em alguns meses até triplicou, 

indicativo que realmente o consumo não estava sendo adequadamente 

aferido. A partir disso, a reclamada demonstrou haver cumprido com os 

procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais 

precisamente, os artigos 129 e 130. A alegação de que não fora o 

reclamante responsável pela irregularidade detectada, igualmente não 

serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela energia efetivamente 

consumida, porquanto é sabido que o consumidor é responsável pela 

guarda e conservação do sistema de energia elétrica após o ponto de 

entrega pela concessionária distribuidora, conforme já decidiram os 

Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA 

ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA POR 

LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - RESOLUÇÃO Nº 

414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E O 

CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

o reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 
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CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 20 de outubro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003686-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (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)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003686-21.2016.811.0040 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 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a parte 

reclamante/advogado da sentença proferida nos autos ID. 10398316, bem 

como de intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 10560827 

para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT,28 de Junho de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MACULAN (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)

 

Proc. 1000642-57.2017.811.0040 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 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a parte 

reclamante/advogado da sentença proferida nos autos ID. 10426605, bem 

como de intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 10569190 

para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT,28 de Junho de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010758-08.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDENE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010758-08.2014.8.11.0040. REQUERENTE: ZILDENE MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Ante o teor do acórdão 

de Num. 11291226, o qual conheceu e proveu o recurso manejado pela 

reclamada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos iniciais (Num. 

11291227), ARQUIVE-SE o presente feito, mediante as baixas e 

anotações de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004951-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORENI FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004951-24.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ORENI FRANCISCO DE PAULA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Considerando que não há 

informações acerca da citação/intimação da parte reclamada, 

providencie-se novo agendamento da audiência de conciliação em data a 

ser disponibilizada pelo Sistema PJE e, após, cite-se a parte reclamada e 

intime-se a parte reclamando, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-13.2012.8.11.0040

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:

IRINEU DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010025-13.2012.8.11.0040 REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: IRINEU DE OLIVEIRA FERNANDES Em que pese o 

constante no termo de audiência do Id. 12336477, verifica-se que a 

reclamada não foi citada. Assim sendo, designe-se nova audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. Após, cite-se a 

parte reclamada, por Oficial de Justiça, observando o endereço informado 

no Id. 10370693, e intime-se a parte reclamante, com as advertências 

legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMISON SHIMINGOSKI VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 
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1001197-74.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: ERMISON SHIMINGOSKI VILELA Em que pese o 

constante no termo de audiência do Id. 12341923, verifica-se que a 

reclamada não foi citada, conforme certidão constante no Id. 11948807. 

Assim sendo, designe-se nova audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE. Após, expeça-se Carta Precatória, para 

que se proceda a citação e intimação da parte reclamada, observando o 

endereço informado no Id 12341923, e intime-se a parte reclamante, com 

as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005741-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARBOSA LOPES DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR MOREIRA SILVA OAB - DF11863 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005741-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PATRICIA BARBOSA LOPES 

DEMARCHI REQUERIDO: REAL EXPRESSO LIMITADA Acolho a justificativa 

de ausência apresentada pela reclamante conforme Id. 12333162 e 

12333170 (art. 362, II, NCPC), razão pela qual redesigno a audiência de 

conciliação em data a ser disponibilizada pelo Sistema PJE. Intimem-se as 

partes com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001605-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA CAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

CLAUDIO JOSE FERREIRA Parte Ré: EXECUTADO: CARLOS DA CAS 

Recebo a presente como reclamação, posto que o título executivo 

encontra-se prescrito, art. 59, caput,Lei nº 7.357/85. Retifique-se a 

autuação para constar como processo de conhecimento, e na sequência, 

proceda ao agendamento da audiência de conciliação via Sistema PJE. 

Após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON C. ROSA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRLENE SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

DILSON C. ROSA - ME Parte Ré: REQUERIDO: KIRLENE SANTOS 

NASCIMENTO Considerando que não houve confirmação da 

citação/intimação da parte reclamada para o ato realizado no Id. 12987752, 

redesigno a audiência de conciliação em data a ser disponibilizada pelo 

Sistema PJE. Após, intime-se a parte reclamante no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da certidão acostada no Id. 12677121, e informe novo 

endereço da parte reclamada. Intimem-se as partes com as advertências 

legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011257-55.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WEGNYN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8011257-55.2015.8.11.0040 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 da para se 

manifestar sobre a Petição aportada aos autos no ID nº 13846007, no 

prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 28 de 

junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYANA PINELOPE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000244-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IKARO FACHIN REQUERIDO: 

DYANA PINELOPE DE SOUZA I – Não aperfeiçoada a citação (Id. 

12535550), redesigno a audiência de conciliação agendada no evento n° 

14269826, devendo a Secretaria providenciar novo agendamento 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. II - Indefiro o pedido de 

consultas em busca do atual endereço da parte demandada (Id. 

12869044). Isso porque, é curial que se trata de providência a cargo da 

parte interessada (NCPC, 319, II), não tendo sido demonstrado nos autos 

que a demandante tenha esgotado todos os meios possíveis para 

localização da demandada, a fim de se desincumbir de tal ônus. 

Limitou-se, meramente a postular ao Juízo consulta aos órgãos 

conveniados. III - Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar o atual endereço da demandada, sob pena de extinção. 

IV - Apresentado novo endereço, cite-se e intime-se, observando a 

audiência já designada. V - Decorrido o prazo sem manifestação, retornem 

os autos conclusos. SORRISO, 30 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001365-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001365-42.2018.8.11.0040 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 15 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 10H20MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002370-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BATISTA AGUIAR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002370-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE BATISTA AGUIAR 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 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) 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). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001365-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001365-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WESLEY GUIMARAES DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito, na qual a parte reclamante controverte a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação 

de que desconhece a dívida que originou tal negativação, bem como 

jamais realizou qualquer contratação de serviço junto a requerida. É o 

relatório. Decido. Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é 

justamente discutir a dívida, sofrendo a parte reclamante antecipadamente 

os efeitos da inscrição de seu nome em órgão de restrição de crédito 

enquanto ainda não for definida tal questão. Sendo assim, considerando 

que a parte reclamante discute a dívida que alega inexistir e diante da 

possibilidade de restrição de crédito junto às instituições financeiras, 

entendo que subsiste o fumus boni iuris, primeiro requisito necessário 

para o deferimento in limine litis. Quanto ao periculum in mora, o simples 

fato da possibilidade de inclusão do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de restrição de crédito indevidamente já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, posto que a dívida está sendo discutida em 

juízo, não sendo justo nem razoável que a parte reclamante tenha seu 

nome maculado antecipadamente. Isso porque, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica no 

seguinte acórdão, assim ementado: “PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC 

– SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome de devedor 

inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que estão 

sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Posto isso, defiro liminarmente o pedido 

antecipatório nos termos do art. 300, do NCPC, determinando que a parte 

reclamada se abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome da 

parte autora do SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de 

restrição de crédito enquanto perdurar a discussão da ação, referente ao 

título mencionado na inicial. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$ 100,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 10 

dias da intimação da presente decisão. Oficie-se aos órgãos de restrição 

de crédito do conteúdo da presente decisão para cumprimento. Diante da 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, 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. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001366-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WESLEY GUIMARAES DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito, na qual a parte reclamante controverte a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação 

de que desconhece a dívida que originou tal negativação, bem como 

jamais realizou qualquer contratação de serviço junto a requerida. É o 

relatório. Decido. Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é 

justamente discutir a dívida, sofrendo a parte reclamante antecipadamente 

os efeitos da inscrição de seu nome em órgão de restrição de crédito 

enquanto ainda não for definida tal questão. Sendo assim, considerando 

que a parte reclamante discute a dívida que alega inexistir e diante da 

possibilidade de restrição de crédito junto às instituições financeiras, 

entendo que subsiste o fumus boni iuris, primeiro requisito necessário 

para o deferimento in limine litis. Quanto ao periculum in mora, o simples 

fato da possibilidade de inclusão do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de restrição de crédito indevidamente já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, posto que a dívida está sendo discutida em 

juízo, não sendo justo nem razoável que a parte reclamante tenha seu 

nome maculado antecipadamente. Isso porque, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica no 

seguinte acórdão, assim ementado: “PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC 

– SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome de devedor 

inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que estão 

sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Posto isso, defiro liminarmente o pedido 

antecipatório nos termos do art. 300, do NCPC, determinando que a parte 

reclamada se abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome da 

parte autora do SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de 

restrição de crédito enquanto perdurar a discussão da ação, referente ao 

título mencionado na inicial. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$ 100,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 10 

dias da intimação da presente decisão. Oficie-se aos órgãos de restrição 

de crédito do conteúdo da presente decisão para cumprimento. Diante da 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, 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. Cite-se e 
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intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002637-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE KOSTESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002637-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KALINE KOSTESKI 

REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, na qual a parte reclamante controverte a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que 

desconhece a dívida que originou tal negativação, bem como jamais 

realizou qualquer contratação de serviço junto a requerida. É o relatório. 

Decido. Analisando sumariamente os argumentos e a documentação 

apresentada, constato que o objeto da demanda é justamente discutir a 

dívida, sofrendo a parte reclamante antecipadamente os efeitos da 

inscrição de seu nome em órgão de restrição de crédito enquanto ainda 

não for definida tal questão. Sendo assim, considerando que a parte 

reclamante discute a dívida que alega inexistir e diante da possibilidade de 

restrição de crédito junto às instituições financeiras, entendo que subsiste 

o fumus boni iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in 

limine litis. Quanto ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de 

inclusão do nome da parte reclamante junto aos órgãos de restrição de 

crédito indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, 

posto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo justo nem 

razoável que a parte reclamante tenha seu nome maculado 

antecipadamente. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial 

dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol dos 

inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o ato. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do devedor 

nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica no seguinte 

acórdão, assim ementado: “PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC – 

SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome de devedor 

inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que estão 

sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Posto isso, defiro liminarmente o pedido 

antecipatório nos termos do art. 300, do NCPC, determinando que a parte 

reclamada se abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome da 

parte autora do SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de 

restrição de crédito enquanto perdurar a discussão da ação, referente ao 

título mencionado na inicial. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$ 100,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 10 

dias da intimação da presente decisão. Oficie-se aos órgãos de restrição 

de crédito do conteúdo da presente decisão para cumprimento. Diante da 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, 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. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003205-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ZERWES HANEL (REQUERENTE)

LAURA VANESSA ECKERT HANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003205-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDER ZERWES HANEL, 

LAURA VANESSA ECKERT HANEL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer, na qual a parte reclamante controverte 

irregularidade técnica constatada em sua unidade consumidora de energia 

elétrica, da qual adveio a suspensão no fornecimento do serviço. É o 

relatório. Decido. Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é 

justamente discutir as irregularidades técnicas constatadas pela parte 

reclamada, sofrendo a parte reclamante antecipadamente os efeitos da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto ainda não for 

definida tal questão. Sendo assim, considerando que a parte reclamante 

discute a inexistência de irregularidade na unidade consumidora e diante 

da suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu endereço, bem 

de caráter essencial à vida humana, entendo que subsiste o fumus boni 

iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine litis. Quanto 

ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de ser indevida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, posto que as supostas irregularidades na 

unidade consumidora estão sendo discutida em juízo, não sendo justo nem 

razoável que a parte reclamante sofra antecipadamente com a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica. Isso porque, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da existência de irregularidade em 

unidade consumidora de energia elétrica impede a suspensão de seu 

fornecimento, já que não existe ainda a certeza necessária para o ato. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que eventual fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada 

unilateralmente pela concessionária, não legitima a suspensão do 

fornecimento do serviço, conforme se verifica no seguinte acórdão, assim 

ementado (grifou-se): “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. 

ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. 

Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/08/2016, que, por 

sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência 

do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de ação ordinária, proposta pelo 

agravado em desfavor da Companhia Luz e Força Santa Cruz, 

objetivando, em síntese, a sua condenação ao pagamento dos danos por 

ele suportados, em dobro, em decorrência da indevida paralisação do 

fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de origem, em consonância 

com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão 

do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 

08/03/2017). Posto isso, defiro liminarmente o pedido antecipatório nos 

termos do art. 300, do NCPC, determinando que a parte reclamada 

proceda, em 24 horas (art. 176, I, da Resolução Normativa n. 414/ANEEL), 

a religação dos serviços de energia elétrica na residência da parte 
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reclamante, abstendo-se de realizar nova interrupção no fornecimento do 

serviço de energia elétrica, enquanto perdurar a discussão da ação, 

referente a irregularidade técnica mencionada na inicial. Para o caso de 

desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de atraso, 

contados após o transcurso do prazo de cumprimento da presente 

decisão retro mencionado. Diante da verossimilhança das alegações da 

parte reclamante, bem como a facilidade de a parte reclamada comprovar 

a inverdades do alegado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003206-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003206-72.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO FELIX RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual 

a parte reclamante controverte as faturas de energia elétrica, sob a 

alegação de que estão acima de sua média mensal de consumo. É o 

relatório. Decido. Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é 

justamente discutir a dívida, de modo que, se procedentes as alegações 

da parte reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica, bem como eventual anotação de seu nome nos cadastros 

de inadimplentes, enquanto ainda não for definida tal questão. Sendo 

assim, considerando que a parte reclamante discute a dívida que alega 

estar em descompasso com sua medida de consumo, e diante da 

possibilidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, entendo 

que subsiste o fumus boni iuris, primeiro requisito necessário para o 

deferimento in limine litis. Quanto ao periculum in mora, o simples fato da 

possibilidade de ser suspenso o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, posto que a dívida está sendo discutida em 

juízo, não sendo justo nem razoável que a parte reclamante sofra 

antecipadamente com a suspensão do fornecimento de energia elétrica. 

Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a 

discussão da dívida impede a suspensão dos serviços essenciais, já que 

não existe ainda a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a discussão 

judicial do débito impede a suspensão do fornecimento da energia elétrica, 

bem de caráter essencial à vida humana, conforme se verifica no seguinte 

acórdão, assim ementado (Grifou-se): “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA COM BASE EM ESTIMATIVA. 

ILEGALIDADE. CORTE DO SERVIÇO. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, tampouco 

nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, 

entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

controvérsia, conforme ocorreu no acórdão em exame, não se podendo 

cogitar de sua nulidade. 2. Os argumentos tecidos pela parte recorrente 

em sua peça regimental não se mostram capazes de infirmar os 

fundamentos da decisão agravada, apenas demonstram mero 

inconformismo com o resultado do julgado impugnado. 3. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido contrário à 

pretensão da parte agravante, já que se entende que não é lícita a 

cobrança de tarifa de água por estimativa quando o consumo total de água 

é medido por hidrômetro. 4. Esta Corte Superior entende que o corte de 

serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo 

inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, 

questionados em juízo. 5. A decisão monocrática ora agravada baseou-se 

em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag 1351353/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 

04/03/2011) Posto isso, defiro liminarmente o pedido antecipatório nos 

termos do art. 300, do NCPC, determinando que a parte reclamada se 

abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome da parte autora do 

SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de restrição de crédito, 

bem como não suspenda o serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante enquanto perdurar a discussão 

da ação, referente aos débitos mencionados na inicial. Para o caso de 

desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de atraso, 

contados após o transcurso de 10 dias da intimação da presente decisão. 

Havendo comunicação de anotação indevida, oficie-se aos órgãos de 

restrição de crédito do conteúdo da presente decisão para cumprimento. 

Diante da condição de hipossuficiência da parte reclamante, 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. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYANA PINELOPE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000244-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IKARO FACHIN REQUERIDO: 

DYANA PINELOPE DE SOUZA I – Não aperfeiçoada a citação (Id. 

12535550), redesigno a audiência de conciliação agendada no evento n° 

14269826, devendo a Secretaria providenciar novo agendamento 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. II - Indefiro o pedido de 

consultas em busca do atual endereço da parte demandada (Id. 

12869044). Isso porque, é curial que se trata de providência a cargo da 

parte interessada (NCPC, 319, II), não tendo sido demonstrado nos autos 

que a demandante tenha esgotado todos os meios possíveis para 

localização da demandada, a fim de se desincumbir de tal ônus. 

Limitou-se, meramente a postular ao Juízo consulta aos órgãos 

conveniados. III - Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar o atual endereço da demandada, sob pena de extinção. 

IV - Apresentado novo endereço, cite-se e intime-se, observando a 

audiência já designada. V - Decorrido o prazo sem manifestação, retornem 

os autos conclusos. SORRISO, 30 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO POZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002870-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE GUSTAVO POZZO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual 

a parte reclamante controverte a cobrança de recuperação de consumo 
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de energia elétrica, sob a alegação de que inexiste irregularidade na 

unidade consumidora. É o relatório. Decido. Analisando sumariamente os 

argumentos e a documentação apresentada, constato que o objeto da 

demanda é justamente discutir a dívida, de modo que, se procedentes as 

alegações da parte reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos 

serviços de energia elétrica, bem como eventual anotação de seu nome 

nos cadastros de inadimplentes, enquanto ainda não for definida tal 

questão. Sendo assim, considerando que a parte reclamante discute a 

dívida que alega ser ilegítima, e diante da possibilidade da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, entendo que subsiste o fumus boni iuris, 

primeiro requisito necessário para o deferimento in limine litis. Quanto ao 

periculum in mora, o simples fato da possibilidade de ser suspenso o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante já é suficiente para o deferimento da medida liminar, posto que 

a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo justo nem razoável que 

a parte reclamante sofra antecipadamente com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Isso porque, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a suspensão dos 

serviços essenciais, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a suspensão do fornecimento 

da energia elétrica, bem de caráter essencial à vida humana, conforme se 

verifica no seguinte acórdão, assim ementado (Grifou-se): “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA COM BASE EM ESTIMATIVA. 

ILEGALIDADE. CORTE DO SERVIÇO. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, tampouco 

nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, 

entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

controvérsia, conforme ocorreu no acórdão em exame, não se podendo 

cogitar de sua nulidade. 2. Os argumentos tecidos pela parte recorrente 

em sua peça regimental não se mostram capazes de infirmar os 

fundamentos da decisão agravada, apenas demonstram mero 

inconformismo com o resultado do julgado impugnado. 3. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido contrário à 

pretensão da parte agravante, já que se entende que não é lícita a 

cobrança de tarifa de água por estimativa quando o consumo total de água 

é medido por hidrômetro. 4. Esta Corte Superior entende que o corte de 

serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo 

inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, 

questionados em juízo. 5. A decisão monocrática ora agravada baseou-se 

em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag 1351353/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 

04/03/2011) Posto isso, defiro liminarmente o pedido antecipatório nos 

termos do art. 300, do NCPC, determinando que a parte reclamada se 

abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome da parte autora do 

SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de restrição de crédito, 

bem como não suspenda o serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante enquanto perdurar a discussão 

da ação, referente ao débito mencionado na inicial. Para o caso de 

desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de atraso, 

contados após o transcurso de 10 dias da intimação da presente decisão. 

Oficie-se aos órgãos de restrição de crédito do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Diante da condição de hipossuficiência da 

parte reclamante, 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. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005873-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAIS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

DANIELE PAIS DA COSTA SILVA OAB - 023.715.269-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005873-65.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEONARDO PAIS DA COSTA 

SILVA REPRESENTANTE: DANIELE PAIS DA COSTA SILVA REQUERIDO: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Verifica-se que 

o reclamante LEONARDO PAIS DA COSTA SILVA 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, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcro nos artigos 51, IV, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI DAL MAGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010557-16.2014.8.11.0040. REQUERENTE: GERCI DAL MAGRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I - Tendo em 

vista o depósito acostado no id. 13363643, bem como a manifestação da 

parte reclamante constante no id. 13560744, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os dados 

bancários apresentados no id. 13560744. III - Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004541-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004541-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: TONINHO CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME 

Vistos etc. Indefiro o pedido de redesignação de Num. 13514414, visto 

que, ao contrário do alegado pela reclamante, a reclamada foi devidamente 

citada e intimada (Num. 12582461). Sendo assim, constata-se que a parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004846-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI YUKI COVRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004846-47.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELLI YUKI COVRE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, GOL LINHAS AÉREAS 

S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do 

art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, considerando que atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

reclamante não faça jus ao benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000239-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO 

BANFI REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos. LINDOMAR FRANCISCO BANFI ajuizou ação de rescisão 

contratual com restituição de quantia paga c/c indenização por dano moral. 

Narrou que adquiriu uma motocicleta Honda XRE 300/2015 através de 

consórcio. Diz ter sido contemplado por meio de lance. Afirma que teve 

que arcar com R$840,00 de frete, o que em momento nenhum lhe foi 

informado antes da contratação, e irresigna-se vez que o produto já 

estava na loja à pronta entrega, de modo que discorda de tal pagamento. 

Argumenta que retirou a motocicleta em 22/09/2015. Diz que na primeira 

hora de uso a moto já sofreu 3 apagões consecutivos, de modo que 

imediatamente voltou à concessionária onde foi informado que era falta de 

combustível. Afirma que abasteceu a moto mas que o problema continuou. 

Afirmando que a moto funcionava normalmente pela manhã, até que o 

motor esquentasse e que para ligar a mesma era necessário insistir na 

partida elétrica, o que gerou desgaste na bateria. Diz que após 3 mil 

quilômetros rodados em 09/12/2015 levou a moto para troca de óleo, tendo 

deixado a mesma lá mais uma vez para que fosse averiguado o problema, 

onde ficou por 4 dias. Disse acreditar que após isso a moto funcionaria a 

contento, o que nunca aconteceu. Afirma que em virtude dos problemas a 

moto possui apenas 6.700 quilometros e que em outubro de 2016 foi 

informado que nada poderia ser feito pois a garantia havia expirado. Diz 

que recebeu informação que para o conserto deveria despender o valor 

de R$1.300,00. Requer: a) o pagamento imediato da quantia de 

R$19.699,03 referente aos valores já pagos pela moto; b) danos morais no 

valor de R$15.000,00. A requerida Administradora de Consórcio Nacional 

Honda afirmando não ser responsável por eventuais defeitos mas apenas 

pela liberação do crédito. Diz ser ilegítima para figurar no polo da ação. 

Quanto ao frete, diz que o mesmo estava previsto no contrato do 

consorciado. A requerida Moto Ideal pugna pela inépcia da petição inicial. 

Sustenta sua ilegitimidade passiva e a decadência, nos termos do artigo 

26, II, §3º do CDC. Caso superada a preliminar aduz a necessidade da 

realização de perícia técnica. Moto Honda da Amazônia contesta 

sustentando incompetência absoluta do juízo. Diz que não houve defeito 

da fabricação/montagem/material, mas sim mau uso e falta do dever de 

cuidado da motocicleta, o qual aliás não realizou as revisões na 

concessionária. Discorre acerca da qualidade dos veículos Honda. Foi 

indeferida a antecipação da tutela e na mesma oportunidade foi deferida a 

inversão do ônus da prova. Inicialmente, desacolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva das requeridas Honda Moto Ideal e Administradora de 

Consórcios Honda, visto que o autor pleiteia o reconhecimento de defeito 

na motocicleta e rescisão do contrato de consórcio, com devolução dos 

valores pagos, de modo que tendo ambas integrado a cadeia de consumo, 

como fornecedores, são legítimas a figurar no polo passivo da demanda. 

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Prejudicialmente ao 

mérito, a requerida Honda Moto Ideal salienta que o direito pleiteado pela 

parte autora foi atingido pela decadência. Com efeito, compulsando os 

autos observo que a autora aduziu que o veículo foi adquirido em 22 de 

setembro de 2015 e que poucas horas após a aquisição a moto já 

apresentou defeito, tendo voltado à concessionária. Afirma que em 

09/12/2015 levou a moto para troca de óleo e que deixou lá por 4 dias para 

averiguação do problema, o que não foi resolvido. Tratando-se, assim, de 

demanda na qual a parte autora busca reparação pelos danos causados 

com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de 

reclamar os vícios caduca em 90 dias, tratando-se de produto durável, 

como é o veículo, nos exatos termos do artigo 26, I, do referido diploma. 

Saliente-se, ainda, que o prazo decadencial somente se inicia quando ficar 

evidenciado o defeito, nos casos de vício oculto, conforme artigo 26, § 3º 

do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, tenho que iniciou-se 

em 22 de outubro de 2015 o prazo da autora, visto que não há nos autos 

qualquer comprovante de que tenha ocorrido reclamação aos requeridos 

que configurasse hipótese prevista no artigo 26, § 2º, inciso I do Código 

de Defesa do Consumidor, a saber, a reclamação comprovadamente 

formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços 

até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de 

forma inequívoca. Ainda que assim não fosse, a outra data que pode ser 

tomada por base como início do prazo seria 09/12/2015, data em que aduz 

que deixou a moto por 4 dias na concessionária, o que também não 

favoreceria a parte autora. A respeito do tema, destaco precedentes 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES E POR 

DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS. AÇÃO QUE BUSCA 

RECLAMAR O DEFEITO APRESENTADO PELO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO 

PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 26, INCISO II, CUMULADO 

COM O PARÁGRAFO 3º, DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

RECLAMAÇÃO JUNTO À RÉ, O QUE OBSTARIA O TRANSCURSO DO 

PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70041810417, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/02/2013) – Grifei. E 

ainda: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. 

AQUISIÇÃO DE MOTOR DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DA PARTE 

AUTORA DE VÍCIO OCULTO. AÇÃO QUE BUSCA RECLAMAR O DEFEITO 

APRESENTADO PELO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL 

PREVISTO NO ARTIGO 26, INCISO II, CUMULADO COM O PARÁGRAFO 3º, 

DO CDC. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 

FEITO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70034173898, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 27/06/2012) – Grifei. 

Iniciado o prazo em 22 de outubro de 2015 ou ainda 09/12/2015, observo 

que o ajuizamento do presente feito ocorreu apenas em 26 de janeiro de 

2017, quando já implementado o prazo decadencial. Quanto ao pedido de 

devolução do valor pago a título de frete, verifico que o mesmo improcede, 

pois claramente previsto no contrato, mais especificamente no item 4.5, “g” 

o qual transcrevo: “4.5. O consorciado ficará obrigado, ainda, às 

despesas referentes a: (...) g) Frete e seguro de transporte quando da 

aquisição do bem; (...)” Assim, contratualmente prevista tal obrigação, de 

modo que indiferente o fato da motocicleta já estar na concessionária à 

pronta entrega, visto que o frete para chegar até ali teve que ser pago, 

desse modo, improcede o pedido de devolução de tal valor. Pelo exposto, 

julgo extinto com resolução de mérito, forte o artigo 487, II, do Novo Código 

de Processo Civil em razão da decadência, com relação ao suposto vício 

no produto, julgando improcedente o pedido de restituição do valor pago a 

título de frete. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 14 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003447-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003447-17.2016.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

ADRIANO ZIBETTI, em suma, que o consumo de água em sua residência, 

abastecida pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA, gira em torno de 

R$200,00 (duzentos reais). Porém, recebeu cobranças abusivas nos 

valores de R$916,24 (05/2016) e R$839,49 (07/2016), as quais foram 

questionadas administrativamente com a reclamada. Sem êxito na revisão 

das faturas impugnadas, o reclamante teve o fornecimento de água 

suspenso pela reclamada, razão pela qual postula a declaração de 

inexigibilidade de tais valores com a readequação conforme a média de 

seu consumo, bem como a reparação do dano moral suportado. Postulou 

medida liminar para a reclamada não suspender o fornecimento de água 

em razão dos débitos impugnados, assim como abster-se de incluir seu 

nome nos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos impugnados, 

medida deferida no Id. 4300215. Inexitosa conciliação, em contestação a 

reclamada arguiu preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade 

de prova pericial. Com relação ao mérito, rebateu as alegações da 

reclamante defendendo a exigibilidade dos débitos, uma vez que as 

cobranças realizadas estão de acordo com o consumo variável da 

reclamante, não havendo razão para refaturamento, tampouco dano moral 

a ser reparado. Realizada instrução e julgamento, colheu-se o depoimento 

pessoal do reclamante. Inicialmente, estou em rejeitar a arguição de 

incompetência do juízo, em razão da necessidade de prova pericial, pela 

simples razão de que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que já 

corrigida a alegada irregularidade na medição do consumo. Ademais, a 

necessidade da prova pericial, por si só, não é fator fundamental para 

determinação da competência dos Juizados, já que ela é uma 

possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 

9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. O 

reclamante sustenta cobrança exacerbada do consumo de água em seu 

endereço nos meses de maio/2016 (R$916,24) e julho/2016 (R$839,49), 

assegurando que o consumo mensal gira em torno de R$200,00 (duzentos 

reais). A reclamada, por sua vez, afirma que não houve falha na 

prestação de serviço e que os valores cobrados refletem o consumo real. 

Com efeito, diante da relação de consumo entre as partes, mormente no 

que tange a inversão do ônus da prova, fundamentado o pedido na 

alegação de cobrança indevida, por certo que incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pelo reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com 

o perfil de seu consumo. Tal conclusão pode ainda ser extraída pela 

simples leitura do histórico de consumo constante nas faturas 

apresentadas pelo reclamante. Desta feita, restou demonstrado nos autos 

a elevação abrupta de consumo mensal de água nos meses impugnados, 

devendo ser assegurado ao consumidor o pagamento das faturas devidas 

com base no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em 

seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume consumido 

em determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, 

com base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo 

médio será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido. 

A respeito da suspensão no fornecimento de água, verifico que restou 

suficientemente comprovado pelo documento acostado no Id. 4297888, 

além da própria reclamante ter reconhecido na contestação que houve a 

suspensão. Assim, evidenciada a falha na prestação dos serviços, 

restando claro a existência do nexo causal entre a conduta da reclamada 

e as consequências sofridas pelo reclamante com a interrupção indevida 

do fornecimento de serviço de caráter essencial, entendo que se torna 

justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL, POR 

LEITURA INCORRETA DO CÓDIGO DE BARRAS - ÔNUS DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM MINORADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A interrupção infundada da prestação de serviço público 

configura a prática de ato ilícito. O fato de o consumidor não inadimplente 

ter, sem justo motivo, a interrupção do fornecimento de água de sua 

residência, por si só gera o dano moral (...) (Apelação nº 

0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José Zuquim 

Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstâncias do fato, a condição econômica das 

partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 
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indenização por dano moral, reputo adequado o valor de R$4.000,00 

(quatro mil reais), suficiente para compensar o reclamante pela angústia 

experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, 

por meio da melhor gestão de seus departamentos administrativo e 

financeiro. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: 

a) anular as faturas impugnadas pelo reclamante, referente os meses de 

maio/2016 (R$916,24) e julho/2016 (R$839,49), devendo a reclamada 

emitir faturas de cobranças do consumo no período impugnado pela média 

de consumo dos três meses imediatamente anteriores, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

por dia de descumprimento da determinação; b) condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, o valor de R$4.000,00 

(quatro 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 citação (NCPC, art. 240). Convolo em definitiva a medida 

liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 02 de agosto de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA KOVALSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000442-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BIANCA KOVALSKI DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. A parte 

reclamante alterou seu endereço sem comunicar ao juízo (ID 12834618), 

de modo que sua intimação para a audiência de conciliação deve ser tida 

por eficaz (Lei n. 9.099, art. 19, § 2º). Sendo assim, a parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), 

cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000282-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP Vistos 

etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000244-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RGM SITE DE NOTICIAS E BUSCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000244-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: RGM SITE DE NOTICIAS E BUSCA LTDA - ME 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do 

art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, considerando que atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

reclamante não faça jus ao benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004574-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FAGUNDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004574-53.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA FAGUNDES DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003502-31.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO PINHEIRO DE 
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SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDAMARA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000304-83.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante 

INDAMARA CRUZ DE SOUZA, em suma, que o abastecimento de água em 

sua residência é realizado pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA e 

que recebeu cobrança indevida no valor de R$285,64 (duzentos e oitenta 

e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente o mês 08/2016. 

Questionada administrativamente junto à reclamada e via PROCON, sem 

êxito na revisão da fatura impugnada, mesmo ainda em discussão, a 

reclamante teve o fornecimento de água suspenso pela reclamada, sendo 

obrigada a realizar parcelamento do débito para ter o serviço 

restabelecido. Em razão do exposto, postulou a declaração de 

inexigibilidade do débito impugnado, a readequação conforme a média de 

seu consumo, o ressarcimento do valor pago no parcelamento, bem como 

a indenização pelos danos morais sofridos. Postulou medida liminar para a 

reclamada não suspender o fornecimento de água em razão do débito 

impugnado, assim como abster-se de incluir seu nome nos cadastros de 

inadimplentes em razão do mesmo débito, medida deferida no Id. 4706691. 

Inexitosa conciliação, em contestação a reclamada arguiu preliminar de 

incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação 

ao mérito, rebateu as alegações da reclamante defendendo a exigibilidade 

do débito, uma vez que a cobrança realizada está de acordo com o 

consumo variável da reclamante, não havendo razão para refaturamento, 

tampouco dano moral a ser reparado. Realizada instrução, as partes não 

produziram provas em audiência. Inicialmente, estou em rejeitar a arguição 

de incompetência do juízo, em razão da necessidade de prova pericial, 

pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada devido ao tempo 

decorrido. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo-se que houve no caso presente 

decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão 

do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, a reclamante sustenta cobrança 

exacerbada do consumo de água em seu endereço no mês de 

agosto/2016, que gerou fatura no valor de R$285,64 (duzentos e oitenta e 

cinco reais e sessenta e quatro centavos), assegurando que o consumo 

mensal gira em torno de R$25,00 (vinte e cinco reais). A reclamada, por 

sua vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que o 

valor cobrado reflete o consumo real, não havendo razão para 

refaturamento. Diante da relação de consumo entre as partes, mormente 

no que tange a inversão do ônus da prova, fundamentado o pedido na 

alegação de cobrança indevida, por certo que incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que o valor da fatura impugnada 

pela reclamante se mostra excessivo e incompatível com o perfil de seu 

consumo. Tal conclusão pode ainda ser extraída pela simples leitura do 

histórico de consumo e faturas apresentados pelas partes. Desta feita, 

restou demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo mensal de 

água no mês impugnado, devendo ser assegurado ao consumidor o 

pagamento da fatura devida com base no seu consumo médio, conforme 

Lei Municipal n. 708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a 

apuração do volume consumido em determinado período, o faturamento 

será feito pelo consumo médio, com base no histórico do consumo medido. 

Parágrafo 1º - O consumo médio será calculado com base nos últimos 03 

meses de consumo medido. Quanto ao pedido de ressarcimento por 

parcelamento da fatura, deve a reclamada compensar os valores já pagos 

pela reclamante com o débito apurado pelos critérios acima delineado ou 

em faturas futuras da reclamante. A respeito da suspensão no 

fornecimento de água, verifico que restou suficientemente comprovado, 

conforme se verifica no comunicado acostado no Id. 4705355, quando o 

débito ainda estava sendo discutido administrativamente pela reclamante. 

Desta feita, evidenciada a falha na prestação dos serviços, restando claro 

a existência do nexo causal entre a conduta da reclamada e as 

consequências sofridas pela reclamante com a interrupção indevida do 

fornecimento de serviço de caráter essencial, entendo que se torna justa 

a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL, POR 

LEITURA INCORRETA DO CÓDIGO DE BARRAS - ÔNUS DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM MINORADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A interrupção infundada da prestação de serviço público 

configura a prática de ato ilícito. O fato de o consumidor não inadimplente 

ter, sem justo motivo, a interrupção do fornecimento de água de sua 

residência, por si só gera o dano moral (...) (Apelação nº 

0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José Zuquim 

Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstância do fato, a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

por dano moral, reputo adequado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 

suficiente para compensar a reclamante pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) anular a fatura 

impugnada pela reclamante, referente o mês 08/2016, no valor total de 

R$285,64 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), devendo a reclamada emitir fatura de cobrança do consumo no 

período impugnado pela média de consumo dos três meses imediatamente 

anteriores e compensar, este débito ou de faturas futuras, com eventual 

crédito advindo de parcelamento pago pela reclamante. b) condenar a 

reclamada pagar à reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$4.000,00 (quatro 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 citação (NCPC, art. 240). Convolo em definitiva a medida 

liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006677-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE JUSSARA BAIRLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006677-33.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: CLAUDETE JUSSARA BAIRLE Ante a 

informação pela parte requerente de realização de composição 

extrajudicial com a quitação do valor executado (ID 13457321), atendo ao 

pedido da parte autora, e julgo extinto este feito, com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem honorários e custas (Lei 

n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 14 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010636-92.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANETA COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMON & SIMON LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010636-92.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: PLANETA COMERCIO E 

SERVICOS DE MOTOS LTDA. - ME EXECUTADO: SIMON & SIMON LTDA - 

EPP Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). O 

executado SIMON E SIMON LTDA - EPP ofereceu embargos à execução 

em face do exequente COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA - ME, 

aduzindo, em suma: a) ilegitimidade ativa por estar o cheque nominal a 

terceira pessoa; b) incompetência do Juizado Especial; c) que o título de 

crédito objeto da execução é nulo, pois provém de talonário roubado, 

juntando boletim de ocorrência e postulando pela extinção do processo. 

Quanto a intempestividade alegada pela exequente/embargada, reza o 

artigo 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95: 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. § 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. No sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, a garantia do juízo pela penhora é requisito 

para o recebimento e julgamento dos embargos. Compulsando os autos, 

constata-se apesar de já ter sido realizada audiência de conciliação, a 

garantia do juízo somente foi perfectibilizada em 21/08/2015, então o prazo 

para apresentação dos embargos findaria em 07/09/2015, prorrogando-se 

para o primeiro dia útil subsequente, por conta do feriado nacional. Assim, 

sendo os embargos apresentados em 08/09/2015, não há que se falar em 

intempestividade. Ademais, o correto seria após a penhora/pagamento 

marcar nova audiência de conciliação, entretanto, tendo em vista que já 

houve tentativa anterior de conciliação, a qual restou frustrada, e em 

busca dos princípios da economia processual e celeridade, norteadores 

do sistema dos Juizados Especiais, deixo de marcar nova audiência de 

conciliação, levando em conta ainda o teor dos embargos apresentados. A 

alegação de nulidade do título cambial por vício de origem é passível de 

arguição por meio de embargos à execução. Assim, tendo em vista a 

demonstração de cheque roubado, conforme denota-se pelo boletim de 

ocorrência contemporâneo ao fato, bem como pela declaração da 

instituição financeira Sicredi de que os cheques da requerida de número 

002781 a 002820 estavam no malote que foi roubado da empresa de 

transportes, de modo que não foram entregas ao embargante, inviabilizado 

o prosseguimento da execução, consoante julgado: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. TALONÁRIO DE CHEQUES FURTADO DE MALOTE 

BANCÁRIO. CÁRTULA DEVOLVIDA POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. 

PROVA ROBUSTA ACERCA DO ILÍCITO. Tendo o cheque em execução 

sido subtraído de malote da instituição bancária, de acordo com a prova 

produzida, consoante ocorrência policial do roubo, complementada pelas 

declarações dos funcionários do banco, além de certidão evidenciando 

que o embargante não recebeu o referido talão, não há dúvidas de que 

não expediu a cártula, objeto de emissão fraudulenta. Nesse contexto, não 

pode o recorrido ser responsabilizado pelo ato ilícito ao qual não 

contribuiu, devendo o embargado se voltar contra aquele que lhe 

repassou a cártula resultante do ato criminoso. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71001854751, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/09/2009) 

PROTESTO - CHEQUES FURTADOS - COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 

DOS TÍTULOS - NECESSÁRIO CANCELAMENTO DO PROTESTO - 

RECURSO DESPROVIDO. 1.Pelo quadro fático apresentado nos autos, 

verifica-se que foi realizado pagamento junto ao réu, por terceira pessoa, 

utilizando-se do cheque furtado do autor. E, tendo em vista que os 

cheques foram furta dos conforme comprova o boletim de ocorrência, 

estes são inexigíveis, devendo ser cancelado o protesto dos mesmos.

(TJ-PR 8520890 PR 852089-0 (Acórdão),Relator: Luís Carlos Xavier, Data 

de Julgamento: 01/02/2012, 13ª Câmara Cível). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

-EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - 

PAGAMENTO COMCHEQUEFURTADO- CESSAÇÃO DA EXECUTIVIDADE - 

CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO.1) Em tese, a executividade do chequecomo 

ordem de pagamento à vista, independe do aceite, bastando que o 

documento preencha os requisitos formais próprios descritos na Lei 

7.357/85 eis que, tal cártula, na condição de título de crédito, é regida 

pelos princípios da literalidade, autonomia e abstração; 2) A comprovação 

de furto do cheque prejudica a sua exigibilidade, gerando a quebra da 

presunção de livre circulação da cártula e premente necessidade de se 

priorizar o direito do emitente em desautorizar a compensação do título; 3) 

O emitente de cheque furtado que em tempo hábil sustou o seu 

pagamento, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação 

que visa executar o título dado como pagamento em contrato do qual não 

participou; 4) Recurso a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

3186/07 (11328), Câmara Única do TJAP, Rel. Mello Castro. unânime, DJe 

30.08.2007). Nessa senda, verifica-se que a presente execução não 

merece prosseguimento, uma vez que evidenciado não ter sido o 

executado o emissor dos cheques. Destarte, a obrigação constante no 

título apresentado não é dotada de exigibilidade, já que nula por vício de 

origem. Portanto, em atenção ao disposto no art. 803, I, do NCPC, que 

dispõe ser nula a execução “se o título executivo extrajudicial não 

corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”, a via executiva é 

inadequada para a satisfação do direito alegado pelo exequente, ante a 

inexistência de exigibilidade do título apresentado, sendo indesviável o 

reconhecimento, nesse contexto, da nulidade da execução. Vale ressaltar 

que não há que se falar em "aventura processual" por parte da 

exequente, com a consequente condenação em litigância de má-fé, pois 

não haveria como o mesmo saber tratar-se de um cheque roubado, de 

modo que improcede o pedido contraposto. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 803, I, do NCPC, ACOLHO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, para fins de declarar a nulidade da execução e, assim, 

determinar a extinção do processo respectivo, julgando improcedente o 

pedido contraposto. Após o trânsito em julgado, restitua-se à executada o 

valor depositado em juízo, bem como a cártula objeto da presente 

execução, pois obtida em razão da prática de ato ilícito. Sem custas e 

honorários. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. JANAÍNA L. FRANZ 

TARTARI, Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PEREIRA BRAGA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

JULIUS DIOGO KREUTZ (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000890-57.2016.8.11.0040. AUTOR: CLAUDINEY PEREIRA BRAGA RÉU: 

JULIUS DIOGO KREUTZ, DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação proposta por CLAUDINEY BRAGA em face de 

JULIO DIOGO KREUTZ E OUTROS. A parte reclamante, devidamente 

intimada injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, 

razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, opino 

por JULGAR EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. Custas 

pela parte reclamante (Enunciado 28 do FONAJE). Sorriso/MT, 16 de junho 

de 2018. JANAÍNA L. FRANZ TARTARI, Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORCAS FIGUEIREDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000519-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DORCAS FIGUEIREDO DIAS 

REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004577-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY ANE NOYA SANTIAGO (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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004577-08.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEIDY ANE NOYA SANTIAGO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), 

cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000003-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO ROCHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000003-39.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante JOSÉ 

INÁCIO ROCHA FILHO, em síntese, que a reclamada ÁGUAS DE SORRISO 

é responsável pelo fornecimento de água na sua residência, porém, 

mesmo sem qualquer débito a reclamada interrompeu o abastecimento de 

água em 17.11.2016 e somente no dia seguinte, na parte da tarde, fora o 

serviço restabelecido. Diante do exposto, postulou indenização pelos 

danos morais suportados. Postulou medida liminar para a reclamada não 

suspender o fornecimento de água em razão do débito impugnado, medida 

deferida no Id. 4573578. Inexitoso o acordo em audiência de conciliação, 

sobreveio contestação da reclamada, alegando que houve a interrupção 

no fornecimento de água, mas por pouco tempo, não havendo razão para 

indenização por danos morais. Realizada audiência de instrução e 

julgamento, colheu-se o depoimento pessoal do reclamante. Não há 

preliminares a serem apreciadas. No que tange ao mérito, a questão 

central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o 

disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços: 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. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Acresça que houve no caso presente 

decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão 

do art. 6º, VIII, do CDC. A respeito da suspensão no fornecimento de água, 

verifico que restou suficientemente comprovado, conforme se verifica no 

comunicado acostado no Id. 4550177, sem qualquer débito em aberto, tudo 

corroborado pela reclamada na contestação. Desta feita, evidenciada a 

falha na prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo 

causal entre a conduta da reclamada e as consequências sofridas pelo 

reclamante com a interrupção indevida do fornecimento de serviço de 

caráter essencial, entendo que se torna justa a indenização moral 

pleiteada, já que a mesma decorre de responsabilidade objetiva. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - 

ALEGAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL, POR LEITURA INCORRETA DO 

CÓDIGO DE BARRAS - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM 

MINORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção infundada da 

prestação de serviço público configura a prática de ato ilícito. O fato de o 

consumidor não inadimplente ter, sem justo motivo, a interrupção do 

fornecimento de água de sua residência, por si só gera o dano moral (...) 

(Apelação nº 0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

José Zuquim Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - 

ADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 
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água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstâncias do fato, a condição econômica das 

partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização por dano moral, reputo adequado o valor de R$4.000,00 

(quatro mil reais), suficiente para compensar o reclamante pela angústia e 

transtornos experimentados, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de seus departamentos 

administrativo e financeiro. O decote da pretensão, todavia, não interfere 

no grau de procedência do pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do 

Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, 

para o efeito de condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro 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). Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de setembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000292-06.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: PEDRO LEITAO FEIJO RELATÓRIO 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação de Cobrança, na qual 

sustenta o autor ser credor do requerido da quantia de R$ 3.905,59, 

referente a compras efetuadas em seu estabelecimento comercial. O 

requerido, devidamente citado, não compareceu à audiência de 

conciliação de modo que resta configurada sua revelia, nos termos do 

artigo 20 da Lei nº9.099/95. A revelia gera presunção juris tantum de 

veracidade dos fatos alegados à inicial, o que, somado ao documento 

representativo de venda acostado aos autos, onde há uma assinatura 

extremamente semelhante à assinatura oposta no AR de 

citação/intimação, faz supor que realmente houve a compra e venda 

descrita na inicial e o não pagamento da mesma. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da presente Ação de Cobrança, para o 

efeito de condenar o reclamado a pagar ao reclamante os valores de R$ 

546,77 corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, 

a partir de 03/08/2012, R$ 546,61 corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, a partir de 03/09/2012 e R$ R$546,62 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir 

de 03/10/2012. Ao Juiz Presidente, para homologação. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 18 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), 

na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se.
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PROCESSO N. 1000087-40.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante HILDO 

JOSÉ RODRIGUES JUNIOR, em síntese, que a reclamada ÁGUAS DE 

SORRISO é responsável pelo fornecimento de água na sua residência, 

porém, mesmo sem qualquer débito a reclamada interrompeu o 

abastecimento de água em 24.06.2016 e somente três dias após fora o 

serviço restabelecido. Diante do exposto, postulou indenização pelos 

danos morais suportados. Inexitoso o acordo em audiência de conciliação, 

sobreveio contestação da reclamada, alegando que não houve a 

interrupção no fornecimento de água, não havendo razão para 

indenização por danos morais. Realizada audiência de instrução e 

julgamento, inquiriram-se duas testemunhas arroladas pelo reclamante. 

Não há preliminares a serem apreciadas. No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços: 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. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Acresça que houve no caso presente 

decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão 

do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, prospera o pedido inicial, pois de fato a 

reclamada suspendeu o fornecimento de água quando inexistia qualquer 

débito capaz de legitimar o corte. A testemunha ouvida em Juízo, Maria 

Alves de Oliveira, afirmou que era empregada doméstica na residência do 

reclamante e no mês de junho de 2016 a reclamada efetuou o corte de 

água, permanecendo a família, com uma criança ainda bebê, sem água por 

três ou quatro dias, necessitando buscar água de balde na casa do 

vizinho para os afazeres básicos e cozinhar. Afirmou, ainda, que a família 

havia recém mudado para a residência e o transtorno fora ainda maior 

porque tinha “mudança para organizar e para tudo precisava de água”. A 

testemunha João Ianes, igualmente ouvida em Juízo, corroborou as 

declarações da testemunha Maria, afirmando que o reclamante buscava 

água em sua casa e que “provavelmente ficava sem tomar banho, porque 

a água que buscava era pouca, não era suficiente para fazer tudo”. 

Portanto, inexistindo dívida e ocorrido o corte, este fora indevido, 

evidenciando falha na prestação do serviço. Registro, entretanto, que 

independente de ter a suspensão no fornecimento de água ocorrida por 

corte ou por desligamento para reparos, fato é que por três dias o 

reclamante ficou sem água, por culpa exclusiva da reclamada. Desta feita, 

evidenciada a falha na prestação dos serviços, restando claro a 

existência do nexo causal entre a conduta da reclamada e as 

consequências sofridas pelo reclamante com a interrupção indevida do 

fornecimento de serviço de caráter essencial, entendo que se torna justa 

a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL, POR 

LEITURA INCORRETA DO CÓDIGO DE BARRAS - ÔNUS DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM MINORADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A interrupção infundada da prestação de serviço público 

configura a prática de ato ilícito. O fato de o consumidor não inadimplente 

ter, sem justo motivo, a interrupção do fornecimento de água de sua 

residência, por si só gera o dano moral (...) (Apelação nº 
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0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José Zuquim 

Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstâncias do fato, a condição econômica das 

partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização por dano moral, reputo adequado o valor de R$6.000,00 (seis 

mil reais), suficiente para compensar o reclamante pela angústia e 

transtornos experimentados, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de seus departamentos 

administrativo e financeiro. O decote da pretensão, todavia, não interfere 

no grau de procedência do pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do 

Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, 

para o efeito de condenar a reclamada pagar ao reclamante, 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). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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PROCESSO N. 1000119-45.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante 

LUNARDI E CIA LTDA ME, em síntese, que é usuária da unidade 

consumidora n. 431135-3, contratada junto à reclamada ÁGUAS DE 

SORRISO LTDA e que em 15.12.2016 teve o fornecimento de água 

interrompido sem que houvesse quaisquer faturas em atraso. Afirma que 

o fornecimento de água fora restabelecido somente uma semana após a 

interrupção, o que gerou prejuízos para a empresa. Diante disso, postulou 

a indenização por lucros cessantes no importe de R$6.000,00 (seis mil 

reais) e reparação do dano moral suportado, este no valor de R$35.000,00 

(trinta e cinco mil reais). Inexitoso o acordo em audiência de conciliação, 

sobreveio contestação da reclamada, alegando preliminarmente 

incompetência do Juízo em razão do valor da causa ultrapassar o teto 

permitido nos Juizados Especiais, e no mérito sustentou que não houve a 

interrupção no fornecimento de água, não há qualquer prova de dano 

material, tampouco existe dano moral a ser reparado, pugnando pela total 

improcedência da ação. Realizada instrução e julgamento, inquiriu-se uma 

testemunha arrolada pela reclamante. Primeiramente, afasto a preliminar de 

incompetência do Juízo em razão do valor da causa exceder ao limite de 

alçada do Juizado, posto que consoante o disposto no art. 3º, §3º, da Lei 

nº 9.099/95, “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em 

renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo...”, logo, 

conclui-se que o valor devido pela parte requerida está limitado ao 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços. Com efeito, a reclamante sustenta 

que, sem qualquer débito, teve o fornecimento de água suspenso pela 

reclamada, causando-lhe prejuízos material e moral. Nesse passo, verifico 

que a suspensão no fornecimento de água restou comprovada pelo 

depoimento da testemunha José Rodrigues da Silva, que trabalhava na 

empresa reclamante à época do ocorrido, no entanto, não soube afirmar 

quando foi o corte, apenas que ocorreu em dezembro/2016, tampouco se 

fora indevida a suspensão. Acerca do período que a reclamante ficou sem 

água, igualmente a testemunha foi evasiva, alegando que “precisavam de 

água para lavar peças na oficina e que ficaram uns seis a sete dias sem 

água, mas só três dias a oficina fechou”, e nesse período não teve 

nenhum cliente procurando os serviços da empresa. Desta feita, quanto 

aos lucros cessantes, embora a reclamante alegue que deixou de faturar, 

não apresentou qualquer prova nesse sentido, mesmo que estimativa do 

prejuízo experimentado no período que ficou sem o serviço de água. A 

reclamante sequer demonstrou que tipo de serviço presta e os preços que 

pratica, de modo que a improcedência do pedido se impõe. Com relação 

aos danos morais, não há dúvida de que a pessoa jurídica pode vir a 

sofrê-los, pois a Constituição Federal assegura - art. 5º, X - a proteção à 

honra e à imagem das pessoas, ao passo que o Código Civil estabelece - 

art. 52 - que a proteção dos direitos da personalidade é aplicada, no que 

couber, às pessoas jurídicas. Trata-se, ademais, de entendimento 

consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Contudo, é sabido que a 

pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando o 

seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio social ou 

comercial pelo ato ilícito. No caso em crivo, não houve qualquer mácula à 

honra objetiva da pessoa jurídica reclamante, diante do que não há falar 

em danos morais, consoante entendimento jurisprudencial: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS –CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PROVA DO DANO E DO NEXO 

CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – 

DEVIDAMENTE COMPROVADO – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – 

INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – 

PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1- A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é 

objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 

do CDC. Assim, o consumidor deve fazer prova do dano e do nexo causal 

para ser indenizado, enquanto a concessionária deve comprovar alguma 

excludente da responsabilidade civil para se eximir da obrigação. No caso 

concreto, a empresa consumidora comprovou o dano material consistente 

em avarias em diversos aparelhos eletroeletrônicos ocasionados pela 

ruptura dos fios de alta tensão, fato que demonstra a falha na prestação 

de serviços por parte da Apelante e justifica o dever de indenizar. 2- A 

pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da 

ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no 

caso concreto, fato que justifica a modificação do julgado nesse sentido. 

3- A configuração do prequestionamento não depende da menção 

expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a 

matéria correspondente tenha sido enfrentada no acórdão recorrido. (Ap 

128803/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA 

DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula 

n° 227, do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, contudo, exige-se a 

prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra 

objetiva. (Ap 67492/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDE CEMAT – COBRANÇA 

INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DANO À 

IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA NO MERCADO – PREJUÍZO FINANCEIRO 

NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

DESPROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (STJ, 

Súmula n° 227), contudo, exige-se a prova material de que o ato ilícito 

efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, por exemplo, prova de 

que o nome e/ou a reputação da empresa foram prejudicados, ou ainda, 
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que sofreu restrição de crédito, etc. (Ap 141871/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 16/06/2015). Desta feita, não havendo a reclamante se 

desincumbido em provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, 

do NCPC), e diante da fragilidade probatória constante nos autos, a 

improcedência do pedido se impõe. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 

25 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000031-07.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000031-07.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

VANDERLEI CAVALCANTE, em suma, que o fornecimento de água em sua 

residência é realizado pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA e que 

recebeu cobranças abusivas nos meses de 07/2016 (R$260,33), 08/2016 

(R$351,90), 09/2016 (R$320,40), 01/2017 (R$446,41) e 05/2017 

(R$446,41), as quais foram questionadas administrativamente com a 

reclamada. Sem êxito na revisão das faturas impugnadas, postula a 

declaração de inexigibilidade de tais valores com a readequação conforme 

a média de seu consumo. Postulou medida liminar para a reclamada não 

suspender o fornecimento de água em razão dos débitos impugnados, 

assim como abster-se de incluir seus nomes nos cadastros de 

inadimplentes em razão dos débitos impugnados, medida deferida no Id. 

4573661. Inexitosa conciliação, em contestação a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. 

Com relação ao mérito, rebateu as alegações do reclamante defendendo a 

exigibilidade dos débitos, uma vez que as cobranças realizadas estão de 

acordo com o consumo variável do reclamante, não havendo razão para 

refaturamento. Realizada instrução e julgamento, inquiriu-se uma 

testemunha arrolada pelo reclamante. Inicialmente, estou em rejeitar a 

arguição de incompetência do juízo, em razão da necessidade de prova 

pericial, pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada devido ao 

tempo decorrido, bem como que já corrigida a alegada irregularidade na 

medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, 

não é fator fundamental para determinação da competência dos Juizados, 

já que ela é uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no 

art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. Com efeito, o reclamante sustenta cobrança exacerbada do 

consumo de água nos meses de 07/2016 (R$260,33), 08/2016 (R$351,90), 

09/2016 (R$320,40), 01/2017 (R$446,41) e 05/2017 (R$446,41), 

assegurando que tais valores fogem ao consumo mensal médio da 

residência com três pessoas. A reclamada, por sua vez, afirma que não 

houve falha na prestação de serviço e que os valores cobrados refletem 

o consumo real. Diante da relação de consumo entre as partes, mormente 

no que tange a inversão do ônus da prova, fundamentado o pedido na 

alegação de cobrança indevida, por certo que incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pelo reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com 

o perfil de seu consumo, tendo em vista ser um imóvel sem jardim, com 

apenas três pessoas residindo no local. Tal conclusão pode ainda ser 

extraída pela simples leitura do histórico de consumo e faturas 

apresentados pelas partes. Desta feita, restou demonstrado nos autos a 

elevação abrupta de consumo mensal de água nos meses impugnados, 

devendo ser assegurado ao consumidor o pagamento das faturas devidas 

com base no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em 

seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume consumido 

em determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, 

com base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo 

médio será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de anular as 

faturas impugnadas pelo reclamante, referente os meses 07/2016 

(R$260,33), 08/2016 (R$351,90), 09/2016 (R$320,40), 01/2017 (R$446,41) 

e 05/2017 (R$446,41), devendo a reclamada emitir faturas de cobrança do 

consumo no período impugnado pela média de consumo dos três meses 

imediatamente anteriores e compensar, este débito ou de faturas futuras, 

com eventual crédito advindo de pagamentos realizados pelo reclamante. 

Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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PROCESSO N. 1003748-61.2016.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

AMAURI LUIZ DEFACCI, em suma, que é usuário da unidade consumidora 

de energia elétrica nº 6/527367-7, contratada junto à reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu 

cobrança indevida no valor de R$6.726,87 (seis mil e setecentos e vinte e 

seis reais e oitenta e sete centavos), originada a partir de recuperação de 

consumo advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não fora responsável pela irregularidade 

verificada e por tal razão postulou a declaração de inexistência do débito, 

bem como a reparação dos danos morais suportados. Em contestação, a 

reclamada arguiu preliminares de ilegitimidade ativa por não ser o 

reclamante titular da unidade consumidora e incompetência do juízo, esta 

ante a necessidade de prova pericial. Com relação ao mérito, alega que o 

montante cobrado se refere a uma recuperação de consumo, em função 

de irregularidades constatadas no imóvel do reclamante, não havendo 

danos indenizáveis. Realizada instrução, inquiriu-se uma testemunha 

arrolada pelo reclamante e colheu-se o depoimento pessoal do preposto 

da reclamada. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de ilegitimidade 

ativa, porquanto o reclamante reside no imóvel onde instalado o relógio da 

unidade consumidora, conforme declarou em Juízo a testemunha Jedielson 

Davila de Quadros e paga pelos serviços da reclamada. Por fim, a teor do 

art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, “equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento”, estando legitimado para a ação 

indenizatória quem alega ter suportado o dano, conforme já decidiu a 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE 

ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA 

DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. 

RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. Não há se falar em extinção 

da ação por ilegitimidade ativa, porquanto nas ações indenizatórias o titular 

do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado 

para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Conjunto 

probatório que não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno 
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dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução. 

Recurso provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

652272920158110001/2016, NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016). Quanto à arguição de incompetência do juízo em razão da 

necessidade de prova pericial, igualmente rejeito a preliminar, pela simples 

razão de que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria 

reclamada menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na 

medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, 

não é fator fundamental para determinação da competência dos Juizados, 

já que ela é uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no 

art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Acresça que houve no caso presente decreto de 

inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No entanto, não está o reclamante desincumbido de 

demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados na inicial. 

No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança impugnada 

pelo reclamante se refere a uma recuperação de consumo decorrente de 

constatação de irregularidade na medição. As irregularidades, 

efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 565552, o qual revela que o medidor estava com “ligação 

invertida no bourne do medidor”, situação que impedia a precisa aferição 

do consumo de energia. Anoto, ainda, que o acervo fotográfico juntado 

com a contestação, que não fora impugnado pelo reclamante, corroboram 

as informações constantes no termo. Demais disso, o histórico de 

consumo do reclamante atesta que após a substituição do medidor o 

consumo dobrou, em alguns meses até triplicou, indicativo que realmente o 

consumo não estava sendo adequadamente aferido. A partir disso, a 

reclamada demonstrou haver cumprido com os procedimentos previstos 

na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 

130. A alegação de que não fora o reclamante responsável pela 

irregularidade detectada, igualmente não serve para eximir o pagamento 

do valor cobrado pela energia efetivamente consumida, porquanto é 

sabido que o consumidor é responsável pela guarda e conservação do 

sistema de energia elétrica após o ponto de entrega pela concessionária 

distribuidora, conforme já decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e 

do Estado do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO 

PELO INMETRO - RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A 

AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO 

RESPONSÁVEL PELA ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata 

irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do 

consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus 

direitos. A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do 

consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à 

recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela 

se beneficiou, com fundamento no princípio que veda o enriquecimento 

sem causa. A cobrança de consumo pretérito, em caso de constatação de 

avaria no medidor de energia elétrica, não causa, por si só, dano moral. 

(Apelação nº 0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

Dirceu dos Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E 

SUBFATURAMENTO EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA 

DAS UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À 

OUTRA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 

414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. Verificada a presença de 

irregularidade na medição de energia elétrica em uma das unidades 

consumidoras em questão, evidenciada pela prova dos autos, 

notadamente pelo Termo de Ocorrência de Irregularidade e por laudo 

pericial elaborado pelos peritos da concessionária, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente. Não importa a autoria da irregularidade, uma 

vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução nº 456/00 e do art. 167 

da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora 

é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos. 

No entanto, no que diz respeito à outra unidade consumidora, constata-se 

que não houve substancial variação do consumo após a troca do aparelho 

medidor, o que implica inexistência de consumo a recuperar por parte da 

concessionária. É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 

130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que 

procede em parte. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª 

Câmara Cível do TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 

30.11.2015). Nesse contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela 

reclamada, a qual se limitou a constatar a irregularidade e a adotar o 

procedimento regulamentar para a recuperação da cobrança do consumo. 

Em momento algum, acusou o reclamante de haver dado causa à 

irregularidade, tampouco suspendeu o fornecimento de energia elétrica à 

unidade consumidora por força de débitos pretéritos, procedimento tido 

por ilícito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no 

Agravo em Recurso Especial nº 300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma 

do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato 

ilícito, não há falar em dever de indenizar, consoante orientação 

jurisprudencial em situações análogas: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. CÁLCULO 

REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO 

NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. 

CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 131 da mesma 

resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da receita, a 

distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo incorrido 

com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e o tipo de 

fornecimento da unidade consumidora, conforme valores estabelecidos 

em resolução específica." Logo, considerando os novos critérios 

estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), bem 

como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 meses 

(art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo em 

atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 27 de setembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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PROCESSO N. 1003693-13.2016.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante 

NALITA HILLMANN GRAMKOW, em suma, que é titular da unidade 

consumidora de energia elétrica nº 6/526434-0, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$1.333,00 (um mil e 

trezentos e trinta e três reais), originada a partir de recuperação de 

consumo advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não tinha conhecimento, tampouco fora 

responsável pela irregularidade verificada. Contestou a cobrança via 

PROCON, no entanto, o débito foi mantido e compelida a realizar o 

pagamento para evitar a suspensão do serviço. Por tais razões, postula a 

declaração de inexigibilidade da cobrança indevida ou a revisão do método 

de faturamento, a restituição em dobro do valor pago, bem como a 

reparação do dano moral suportado. Em contestação, a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. 

Com relação ao mérito, alega que o montante cobrado se refere a uma 

recuperação de consumo, em função de irregularidades constatadas no 

imóvel da reclamante, não havendo danos indenizáveis. Realizada 

instrução, inquiriu-se uma testemunha. Inicialmente, estou em rejeitar a 

arguição de incompetência do juízo, em razão da necessidade de prova 

pericial, pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada, na 

medida em que a própria reclamada menciona já haver corrigido a alegada 

irregularidade na medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova 

pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange 

ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Acresça que houve 

no caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não está a reclamante 

desincumbida de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos 

relatados na inicial. No caso em questão, a reclamada sustenta que a 

cobrança impugnada pela reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente da constatação de irregularidades na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 506452 (Id. 7305962), o qual revela que o 

medidor estava “com L3 apagado”, impedindo a precisa aferição do 

consumo de energia, irregularidades que foram corroboradas por perícia 

realizada pelo IPEM-MT/INMETRO, o qual reprovou o medidor, conforme 

laudo de verificação metrológica igualmente acostado ao Id. 7305962. 

Desta feita, verifico que a reclamada demonstrou haver cumprido com os 

procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais 

precisamente, os artigos 129 e 130, não havendo se falar em falha na 

prestação de serviço, tampouco em cobrança indevida, conduzindo à 

improcedência do pedido inicial, conforme já decidiu a Turma Recursal 

Única deste Estado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA 

TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO N.º 414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação indenizatória em que o Recorrido SUPERMERCADO CAMPEAO 

postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida 

emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CEMAT a título de recuperação de 

consumo no mês de abril/2012, no valor de R$ 15.511,49 (quinze mil e 

quinhentos e onze reais e quarenta e nove centavos). 2. Sendo apurada a 

irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão 

oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível a cobrança 

complementar da diferença de consumo, desde que observadas às 

normativas administrativas para a espécie. 3. Caso em que restou 

comprovada a manipulação do medidor, bem ainda, o benefício auferido 

pelo consumidor, eis que após a troca do medidor adulterado, o nível de 

consumo de energia elétrica foi alterado consideravelmente, 

permanecendo estável. 4. Na espécie, a prova carreada aos autos, em 

especial o histórico de consumo, demonstra a existência de alteração 

substancial do consumo após a troca do medidor, o que acarreta a 

exigibilidade da fatura proveniente da recuperação de consumo. 5. A 

empresa Recorrida logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6. 

Improcedência da ação que se impõe no caso concreto. 7. Recurso 

conhecido e provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100789120128110053/2017, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, 

Juíza de Direito, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2017, Publicado 

no DJE 20/02/2017). A alegação de que não fora a reclamante 

responsável pela irregularidade detectada ou que não tinha conhecimento, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 
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limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). Por fim, quanto ao método de 

faturamento utilizado para a recuperação do consumo, verifico que a 

reclamada obedecera estritamente os ditames dos arts. 113, 115 e 130, III, 

da Resolução ANEEL n. 414/2010, não havendo razão para retificação do 

cálculo de revisão. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOARES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000175-78.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

RAIMUNDO SOARES GOMES, em suma, que é usuário da unidade 

consumidora de energia elétrica nº 6/2078920-2, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$963,30 (novecentos 

e sessenta e três reais e trinta centavos), originada a partir de 

recuperação de consumo advinda da constatação de irregularidade no 

medidor da unidade consumidora. Aduz que não fora responsável pela 

irregularidade verificada e por tal razão postulou a declaração de 

inexistência do débito, bem como a reparação dos danos morais 

suportados. Em contestação, a reclamada arguiu preliminar de 

incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação 

ao mérito, alega que o montante cobrado se refere a uma recuperação de 

consumo, em função de irregularidades constatadas no imóvel do 

reclamante, não havendo danos indenizáveis. Realizada instrução, as 

partes não produziram provas em audiência. Inicialmente, estou em rejeitar 

a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de prova 

pericial, pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada, na 

medida em que a própria reclamada menciona já haver corrigido a alegada 

irregularidade na medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova 

pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange 

ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Acresça que houve 

no caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não está o reclamante 

desincumbido de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos 

relatados na inicial. No caso em questão, a reclamada sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 522909, o qual revela “medidor danificado – L1, 

L2 apagados no display”, situação que impedia a precisa aferição do 

consumo de energia, irregularidade que fora corroborada por perícia 

realizada pelo IPEM-MT/INMETRO, o qual reprovou o medidor, conforme 

laudo de verificação metrológica igualmente acostado ao Id. 6864093. 

Demais disso, o histórico de consumo do reclamante atesta que após a 

substituição do medidor o consumo dobrou, em alguns meses até triplicou, 

indicativo que realmente o consumo não estava sendo adequadamente 

aferido. A partir disso, a reclamada demonstrou haver cumprido com os 

procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais 

precisamente, os artigos 129 e 130. A alegação de que não fora o 

reclamante responsável pela irregularidade detectada, igualmente não 

serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela energia efetivamente 

consumida, porquanto é sabido que o consumidor é responsável pela 

guarda e conservação do sistema de energia elétrica após o ponto de 

entrega pela concessionária distribuidora, conforme já decidiram os 

Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA 

ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA POR 

LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - RESOLUÇÃO Nº 

414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E O 

CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 
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0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

o reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 20 de outubro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003686-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (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)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003686-21.2016.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a parte reclamante 

NOELI MORAES DE OLIVEIRA, em suma, que recebeu fatura de energia 

elétrica no valor de R$1.487,00 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete 

reais) e por considerar que fugia ao seu consumo médio mensal, 

contestou administrativamente a cobrança junto à reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Entretanto, mesmo em 

discussão a fatura, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica e inscreveu o nome da reclamante junto aos cadastros de 

proteção ao crédito. Diante disso, postulou a reparação dos danos morais 

suportados. Inexitosa conciliação, em contestação a reclamada sustentou 

que a impugnação da fatura somente ocorreu após a inscrição do débito 

nos cadastros de proteção ao crédito e suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, de modo que exerceu seu direito com a inscrição e 

suspensão, não havendo falar em reparação de dano moral. Realizada 

instrução e julgamento, as partes não produziram provas em audiência. 

Não há preliminares a serem apreciadas. No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso 

presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, prospera o pedido inicial, pois 

comprovado que a reclamada efetuou a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica e inscreveu o nome da reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito enquanto o débito ainda era discutido 

administrativamente. Em que pese a reclamada sustentar que a discussão 

da dívida somente iniciou após a suspensão do serviço e inscrição, certo 

é que vários foram os protocolos de atendimento informados na inicial, os 

quais a reclamante alega ser de todas as oportunidades que tentou 

resolver o problema administrativamente sem sucesso, e nenhum deles 

fora contestados pela reclamada. A despeito de evidenciada a falha na 

prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo causal entre 

a conduta da reclamada e as consequências sofridas pela reclamante 

com a interrupção indevida do fornecimento de serviço de caráter 

essencial, entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada, já que 

a mesma decorre de responsabilidade objetiva. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS – FATURA EMITIDA FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO FORNECIMENTO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE SOBRECONSUMO – INOVAÇÃO 

RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. O corte ocorreu de forma arbitrária, 

haja vista que as faturas foram contestadas e encontravam-se pendentes 

os pedidos de vistoria e revisão dos valores de outubro e novembro. A 

tese alegada de sobreconsumo não foi arguida no momento processual 

oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de 
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apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. (Ap 

72271/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. 

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. 

CORTEINDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em 

relação às faturas objurgadas - 01, 04, 05, 06 e 07 de 2014 - vislumbra-se 

dos autos que estão muito acima dos valores médios mensais posteriores 

ao período contestado, conforme histórico de consumo averiguado no site 

da empresa Recorrida. 2. Cumpria a empresa Recorrida demonstrar a 

efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento 

considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se 

desincumbiu. Dessa forma, impõe-se a adequação do valor das faturas à 

média de consumo apurado nos meses anteriores. 3. Comprovada a 

irregularidade das cobranças lançadas pela empresa Recorrida, que 

culminaram na suspensão do serviço, caracterizado está o dano moral e, 

por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste 

serviço. 4. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte indevido 

no fornecimento do abastecimento de água, que é serviço essencial, gera 

dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a 

prova do prejuízo. 5. Na fixação do montante da condenação a título de 

danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do 

atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório 

fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado 

à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da 

Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova 

ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença parcialmente reformada. 

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 682577220158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016). Além do dano 

gerado pela suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, a 

conduta ilícita da reclamada concernente na inscrição indevida igualmente 

gera dano moral, é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranqüila orientação jurisprudencial: RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - CONDUTA 

ILÍCITA- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL- 

CONFIGURADO - QUANTUM – CRITÉRIOS – INOBSERVÂNCIA DOS 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - 

PREQUESTIONAMETO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – 

MANIFESTAÇÃO DO APELADO EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE 

FORMA LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Recurso da apelante/ré 

conhecido e parcialmente provido. Não conhecido pretensão atípica do 

autor/apelado. 1-Comprovada a existência do fato lesivo praticado contra 

o requerente, égide da responsabilidade civil objetiva, a inscrição indevida 

nos órgãos que restringem créditos, surge o dano moral, este configurado 

‘in ré ipsa’, surgindo, por conseqüência, o dever de indenização pertinente 

(art. 5º, VC, X, CFR). A condenação ao pagamento de danos morais deve 

ser arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo que o valor da indenização sirva tanto para 

reparar a lesão sofrida quanto para inibir o ofensor a praticar novos atos 

lesivos. Se o magistrado afere de modo excessivo ao fato imputado, 

impõe-se decotar para patamar mais equânime. 2 - Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento e interposição de recursos às cortes superiores. 3.

- Não se conhece pretensão formulada pelo apelado/autor em 

contrarrazões, ausência de forma legal já que, tal pretensão somente 

pode ser feito através de outro recurso ou mesmo da forma adesiva. (Ap 

97039/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). RECURSO 

INOMINADO – INSCRIÇÃOINDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. 2 – O montante fixado a título de danos morais 

deve servir para reparação do dano e repressão à conduta ilícita, razão 

por que a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser 

majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), visando atender 

a esses objetivos. 3 – Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, inclusive em se 

tratando de condenação por danos morais, conforme entendimento 

pacificado perante as Seções de Direito Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 

3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da Súmula n. 362/STJ, “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 104682020128110002/2013, 

Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 

04/06/2013). Nessa linha, considerando as circunstância do fato, a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização por dano moral, reputo adequado o 

valor de R$8.000,00 (oito mil reais), suficiente para compensar a 

reclamante pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a 

reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de seus 

departamentos administrativo e financeiro. O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a reclamada pagar à 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$8.000,00 (oito 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 citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MACULAN (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000642-57.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante KELLY 

CRISTINA MACULAN, em síntese, que a reclamada ÁGUAS DE SORRISO é 

responsável pelo fornecimento de água na sua residência, porém, sem 

qualquer notificação e qualquer débito a reclamada interrompeu o 

abastecimento de água em 26.12.2016, restabelecendo o serviço em 

28.12.2016. Diante do exposto, postulou indenização pelos danos morais 

suportados. Inexitoso o acordo em audiência de conciliação, sobreveio 

contestação em que a reclamada sustentou que a suspensão no 

fornecimento de água fora legítima devido à inadimplência da reclamante, 

não havendo se falar em indenização por danos morais. Realizada 

audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento pessoal da 

preposta da reclamada. Não há preliminares a serem apreciadas. No que 

tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Com efeito, prospera 

o pedido inicial, pois a reclamada efetuou a suspensão do fornecimento de 

água na residência da reclamante sem que houvesse qualquer débito em 

aberto. Em que pese o pagamento da fatura referente ao mês 11/20016, 
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vencida em 12.12.2016, ter sido quitada no dia em que ocorrera a 

suspensão no fornecimento de água, certo é que decorrido apenas 14 

(quatorze) dias do vencimento e sem qualquer aviso prévio. A preposta da 

reclamada ouvida em Juízo confirmou que “avisos de corte” não são 

emitidos separadamente, somente constam na fatura seguinte ao mês 

vencido. Logo, sequer recebida a fatura do mês seguinte pela reclamante 

até a suspensão no fornecimento de água, certo é que não fora notificada 

da possível (que se concretizou) suspensão. A despeito de evidenciada a 

falha na prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo 

causal entre a conduta da reclamada e as consequências sofridas pela 

reclamante com a interrupção indevida do fornecimento de serviço de 

caráter essencial, sem qualquer notificação prévia, entendo que se torna 

justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nesse sentido já decidiram o E. Tribunal de 

Justiça e E. Turma Recursal Única deste Estado, bem como o E. Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – DANO MORAL IN 

RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Embora haja previsão legal para o corte de água, quando 

há inadimplência do consumidor, este só é lícito se precedido de aviso 

prévio. A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de 

água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o 

valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral 

que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do 

caso concreto. Não comportam redução os honorários advocatícios 

fixados em valor razoável e de acordo com os critérios objetivos definidos 

no art. 20 do CPC. (Ap 110329/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 03/02/2016). RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO INADIMPLIDO. ATRASO INFERIOR A 

TRINTA DIAS. FORNECIMENTO INTERROMPIDO. ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A interrupção do 

fornecimento de água motivada em fatura cujo inadimplemento não 

transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias, caracteriza dano moral. (...) 

Analisando o conjunto probatório, tenho que não assiste razão à parte 

recorrente. Conforme histórico de pagamentos juntado com as razões 

recursais, o débito que motivou a suspensão do fornecimento de água 

venceu em 1/9/2015 e no dia 22/9/2015 a parte recorrente efetuou o corte. 

A Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, dispõe no §2º do artigo 40 o 

seguinte: Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador 

nas seguintes hipóteses: I - situações de emergência que atinjam a 

segurança de pessoas e bens; II - necessidade de efetuar reparos, 

modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas; III - 

negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de 

água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; IV - 

manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação 

do prestador, por parte do usuário; e V - inadimplemento do usuário do 

serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter 

sido formalmente notificado. § 1o As interrupções programadas serão 

previamente comunicadas ao regulador e aos usuários. § 2o A suspensão 

dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será 

precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data 

prevista para a suspensão. (negritei) Destarte, no caso dos autos resta 

incontroverso que a suspensão do serviço ocorreu de forma contrária ao 

disposto na legislação vigente. Mesmo que o serviço tenha sido 

restabelecido no dia seguinte, como alega a concessionária em suas 

razões recursais, entendo que a suspensão do fornecimento de água, 

ainda que por curto período causa, sem dúvida, transtornos que não 

podem ser equiparados a meros aborrecimentos cotidianos, notadamente 

por se tratar de serviço essencial aos usuários. Não há que prosperar a 

alegação da parte recorrente de que inexiste o dano moral, já que a 

suspensão de serviço essencial, indubitavelmente, excede os limites dos 

percalços cotidianos, como dito, e, à toda evidência, geram no consumidor 

irritação, indignação, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito. 

(...) Assim, não há como afastar o ato ilícito, bem como o dever de 

indenizar. O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo não é elevado, 

não comportando redução. Pelo exposto, nego provimento ao recurso 

interposto. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como 

voto. (Procedimento do Juizado Especial Cível 118909120168110001/2016, 

Turma Recursal Única, Juiz de Direito/Relator Nelson Dorigatti, Julgado em 

14/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016). RECURSO INOMINADO. 

CORSAN. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM AVISO 

PREVIO. FATURA PAGA COM ATRASO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. Ainda que o titular da unidade consumidora esteja em 

débito por outros imóveis, é indispensável o prévio e formal aviso para que 

se autorize a suspensão do fornecimento de água. Como se vê dos 

documentos juntados aos autos, ocorreu a suspensão do serviço de 

fornecimento de água sem aviso prévio, o que justifica a imposição da 

indenização por danos morais, porque privado o autor do consumo de bem 

considerado essencial. Não pode servir como prova da notificação prévia 

a tela do sistema da própria demandada, assim como a simples anotação 

constante da fatura "Reaviso de débito 1/1", pois além de unilateral, a 

informação não é clara ao consumidor. A respeito, em situação similar: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DA AUTORA. 

NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS QUE 

SE MOSTRA INDEVIDA. DANOS MORAIS OCORRENTES. QUANTUM 

FIXADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA 

MANTIDA. Sendo o fornecimento de água um serviço público essencial, a 

negativa em fornecê-lo deve ser considerada medida extrema e 

excepcional. Deste modo, para que se legitime o corte dos serviços na 

hipótese de falta de pagamento, é necessário o prévio e formal aviso ao 

consumidor, não se prestando para tal fim a mensagem genérica 

constante nas faturas no sentido de que a conta vencida e não paga está 

sujeita à suspensão de fornecimento de água, tampouco a simples relação 

de débitos em atraso. No caso, ausente a notificação prévia e suspenso o 

fornecimento de água, é cabível a indenização por dano moral. Quantum 

indenizatório fixado em RS 1.200,00 que se mostra adequado, 

considerando que o consumidor não restou privado de consumo de água 

por período superior a 48 horas, pois há prova que a suspensão se deu 

em 25.08.2014 e a religação em 27.08.2014. Sentença de parcial 

procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005428529, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 29/04/2015). Valor 

indenizatório arbitrado em R$ 1.000,00 que se mostra compatível os 

parâmetros desta Turma. Por fim, no que tange ao pagamento por meio de 

precatório, tratando-se a ora recorrente de empresa de economia mista, 

seu regime jurídico é o mesmo das pessoas jurídicas de direito privado. 

Portanto, a Corsan não pode se valer do regime de precatório/RPV, 

previsto no art. 534 do CPC. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. 

MODO DE EXECUÇÃO. CORSAN. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. 

SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS. ART. 173, 

§ 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A 

EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO INEXISTENTE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL LIMITA A PRERROGATIVA À FAZENDA PÚBLICA. SEGURANÇA 

DENEGADA. (Mandado de Segurança Nº 71006335749, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 27/10/2016). Sentença de parcial procedência mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007166374, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 11/10/2017). Nessa linha, 

considerando as circunstância do fato, a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

por dano moral, reputo adequado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

suficiente para compensar a reclamante pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. O decote da 

pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como 

preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a 

reclamada pagar à reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$2.000,00 (dois 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 citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1000486-69.2017.8.11.0040 (D) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante PATRICIA RODRIGUES DA 

SILVA, em síntese, que a reclamada ÁGUAS DE SORRISO é responsável 

pelo fornecimento de água na sua residência, onde consome em média 

R$22,10 (vinte e dois reais e dez centavos). Contudo, após receber em 

outubro/2016 uma fatura no valor de R$48,66 (quarenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos), compareceu até a reclamada para solicitar a 

retificação em razão de um erro na leitura, saindo com a promessa de 

solução no prazo de 30 (trinta) dias. Porém, sem qualquer notificação e 

estando o débito em discussão administrativa, a reclamada interrompeu o 

abastecimento de água em 02.12.2016, sendo posteriormente 

restabelecido o serviço. Aduz que por volta do dia 05.01.2017 ao verificar 

seu extrato bancário percebeu que no dia 10.01.2017 seriam cobrados 

dois valores de R$22,10 (vinte e dois reais e dez centavos) em sua conta, 

presumindo ser referente ao refaturamento do débito discutido 

administrativamente e o faturamento daquele mês. Entretanto, no dia 

10.01.2017 ao vistoriarem o cavalete na residência da reclamante, os 

funcionários da reclamada informaram da existência de 02 (duas) faturas 

em aberto, e ainda pediram para que a reclamante assinasse uma 

notificação de “ligação cortada e violada no cavalete”, efetuando por fim, 

novamente a suspensão no serviço de água, originando um débito no 

valor de R$165,75 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos) de multa administrativa. Sustenta ainda, que as faturas com 

vencimento em 10.11.2016 e 12.12.2016, ambas no valor de R$25,42 

(vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) não condizem com sua 

média de consumo, bem como discorda da multa por irregularidade no 

valor de R$165,75 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos), por ter sido realizada a religação do serviço pelo próprio 

funcionário da reclamada que estava de plantão. Diante do exposto, 

postulou a restituição em dobro do valor de R$6,64 (seis reais e sessenta 

e quatro centavos) cobrados indevidamente em ambas as faturas com 

vencimento em 10.11.2016 e 12.12.2016, a declaração de inexistência do 

débito da multa por irregularidade e indenização pelos danos morais 

suportados. Deferida a medida liminar (ID 4836783). Inexitoso o acordo em 

audiência de conciliação (ID 7337419), em contestação a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. 

Com relação ao mérito, rebateu as alegações da reclamante defendendo a 

exigibilidade dos débitos, uma vez que as cobranças realizadas estão de 

acordo com o consumo variável. E que a suspensão no fornecimento de 

água fora legítima devido à inadimplência da reclamante, como também a 

multa por irregularidade do hidrômetro, não havendo se falar em 

indenização por danos morais (ID 7776174). Impugnação à contestação 

(ID 8031588). Realizada audiência de instrução e julgamento, as partes 

postularam pelo julgamento da lide (ID 9755474). Inicialmente, estou em 

rejeitar a arguição de incompetência do juízo, em razão da necessidade de 

prova pericial, pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada 

devido ao tempo decorrido. Ademais, a necessidade da prova pericial, por 

si só, não é fator fundamental para determinação da competência dos 

Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma exigência, conforme 

previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão 

central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o 

disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços: 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. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Acresça que houve no caso presente 

decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão 

do art. 6º, VIII, do CDC. Não está a reclamante desincumbida, porém, de 

demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados na inicial, 

consoante orientação jurisprudencial: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O 

AUTOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DE SEU DIREITO. DÍVIDAS 

PENDENTES, SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. "1. A inversão do onus probandi, como preceitua 

o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é capaz de eximir 

a autora do dever de comprovar qual a data do pedido de cancelamento, 

pois não se afigura possível determinar à parte ré o ônus de produzir 

prova negativa, ou seja, prova de que a consumidora não requereu o 

cancelamento antes do dia apontado na contestação. "2. Incumbe à parte 

autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do 

art. 333, I, do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição do pleito 

inicial condenatório". (AC nº 2012.085325-7, de Itajaí, rel. Des. Francisco 

Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 23.04.2013). 

(Apelação Cível nº 2013.013450-7, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva. j. 14.07.2015). A reclamante 

sustenta que houve cobrança excessiva do consumo de água em seu 

endereço nas faturas com vencimento em 10.11.2016 e 12.12.2016 ambas 

no valor de R$25,42 (vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos). No 

entanto, a despeito da inversão do ônus da prova, a reclamante não 

demonstrou a contento indícios mínimos da plausibilidade de suas 

alegações, sequer provou que o consumo médio em sua residência era 

diferente do cobrado pela reclamada. Registro que a reclamante sequer 

apresentou histórico de consumo anterior aos débitos discutidos, mas tão 

somente faturas anteriores, as quais embora constem a média de 

consumo no valor de R$22,10 (vinte e dois reais e dez centavos), não se 

mostra suficiente para justificar o alegado excesso no faturamento, por se 

tratar de média passível de variação. Desta feita, diante da ausência de 

um panorama mais amplo do histórico de consumo no imóvel e inexistentes 

indícios minimamente críveis quanto ao excesso de cobrança alegado, a 

solução de improcedência na restituição em dobro dos valores de R$6,64 

(seis reais e sessenta e quatro centavos) se impõe, em consonância com 

a orientação jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. NÃO 

VERIFICADO CONSUMO EXCESSIVO CAPAZ DE RETIRAR A PRESUNÇÃO 

DE VERACIDADE DA FATURA APRESENTADA. COBRANÇA DEVIDA. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso 

para que seja parcialmente reformada a sentença que afastou seu pedido 

de desconstituição e readequação da fatura de novembro de 2014. A 

parte ré, por sua vez, pede que seja reformada a sentença no ponto que 

determinou que se abstivesse de efetuar o corte no abastecimento em 

função da cobrança ora discutida. O consumo apresentado na fatura com 

vencimento em novembro de 2014 (fl.05) de fato está mais elevado que a 

média (30 m³), entretanto tal variação não se mostra excessiva a ponto de 

retirar a presunção de veracidade do documento em questão. Além disso, 

pode-se verificar que o consumo na residência da autora já apresentou 

picos de consumo anteriormente, tendo atingido 21m³ no mês de junho do 

mesmo ano (fl.59). Sendo assim, deve ser mantida a sentença no ponto 

que afastou o pedido da autora de desconstituição e readequação do 

valor da fatura em questão e indeferiu o requerimento liminar de abstenção 

de inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito. Com 

relação à possibilidade de corte no fornecimento de energia é de ser 

reformada a sentença. Tal atitude por parte da ré será lícita, após o 

transito em julgado da presente ação e mediante notificação prévia, caso 

haja o inadimplemento da fatura ora discutida, uma vez que estando ela 

"sub judice" não há que se falar em débito pretérito. Sendo assim, deve 

ser julgada improcedente a presente ação. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ 
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PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005616560, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/01/2016). No 

tocante a declaração de inexistência do débito referente a cobrança 

recebida pela reclamante decorrente de apuração de irregularidade na 

violação do hidrômetro (IDs 4698291 e 4818788), merece prosperar. Com 

efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, porquanto 

o documento emitido pela reclamada no ID 4698292, corrobora a versão 

apresentada pela reclamante, mormente ao constar que “a atendente 

informou a mesma que poderia desconsiderar a notificação já assinada”, 

deixando evidente uma possível falha de comunicação interna da 

reclamada, ao ter restabelecido o fornecimento de água por seu 

funcionário plantonista, e posteriormente haver emitido a referida multa. 

Assim, o valor cobrado deve ser declarado inexistente, vez que houve a 

cobrança indevida, não podendo a reclamada ser beneficiada por sua 

própria torpeza. Quanto aos danos morais, verifico que realmente a 

reclamada efetuou a suspensão no fornecimento de água indevidamente. 

Embora a fatura do mês de setembro/2016 (R$48,66) estivesse em atraso, 

certo é que havia pedido para revisão da fatura (IDs 4698287 e 4698289), 

fato que não fora impugnado pela reclamada. A despeito de evidenciada a 

falha na prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo 

causal entre a conduta da reclamada e as consequências sofridas pela 

reclamante com a interrupção indevida do fornecimento de serviço de 

caráter essencial, entendo que se torna justa a indenização moral, já que 

a mesma decorre de responsabilidade objetiva. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS – FATURA EMITIDA FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO FORNECIMENTO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE SOBRECONSUMO – INOVAÇÃO 

RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. O corte ocorreu de forma arbitrária, 

haja vista que as faturas foram contestadas e encontravam-se pendentes 

os pedidos de vistoria e revisão dos valores de outubro e novembro. A 

tese alegada de sobreconsumo não foi arguida no momento processual 

oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de 

apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. (Ap 

72271/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. 

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. 

CORTEINDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em 

relação às faturas objurgadas - 01, 04, 05, 06 e 07 de 2014 - vislumbra-se 

dos autos que estão muito acima dos valores médios mensais posteriores 

ao período contestado, conforme histórico de consumo averiguado no site 

da empresa Recorrida. 2. Cumpria a empresa Recorrida demonstrar a 

efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento 

considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se 

desincumbiu. Dessa forma, impõe-se a adequação do valor das faturas à 

média de consumo apurado nos meses anteriores. 3. Comprovada a 

irregularidade das cobranças lançadas pela empresa Recorrida, que 

culminaram na suspensão do serviço, caracterizado está o dano moral e, 

por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste 

serviço. 4. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte indevido 

no fornecimento do abastecimento de água, que é serviço essencial, gera 

dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a 

prova do prejuízo. 5. Na fixação do montante da condenação a título de 

danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do 

atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório 

fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado 

à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da 

Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova 

ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença parcialmente reformada. 

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 682577220158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016). Nessa linha, 

considerando as circunstância do fato, a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

por dano moral, reputo adequado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 

suficiente para compensar a reclamante pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. O decote da 

pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como 

preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) 

declarar a inexistência do débito impugnado, referente a multa por violação 

do hidrômetro no valor de R$165,75 (cento e sessenta e cinco reais e 

setenta e cinco centavos); b) condenar a reclamada a pagar à reclamante, 

a título de danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro 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 citação 

(NCPC, art. 240). Revogo a medida liminar deferida neste feito. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de outubro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006502-39.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DEVID ROCHA MONTEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, DEVID ROCHA 

MONTEIRO, que foi surpreendida com a informação de que consta a 

inserção do seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Diz desconhecer a inscrição no valor de R$0,08 em relação ao 

contrato 0200764014, vez que nunca teve vínculo com a requerida e 

provavelmente trata-se de fraude. Requer a procedência da ação para 

que seja declarada a inexistência de débito, com a imediata retirada do seu 

nome dos OPC’s e o pagamento de danos morais. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Pois 

bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 
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guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas da requerente 

constante em outros documentos nos processo, e ainda, por ter a 

requerida anexado cópias dos documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Cabe referir 

que além de a assinatura no contrato ser idêntica as demais assinaturas 

dos autos, não há notícia de furto dos documentos pessoais da autora. 

Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, 

art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da causa. A 

cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (artigo 98, §4º). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 19 de junho 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006683-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006683-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

ANTONIA DOS SANTOS SILVA, que vem sofrendo cobranças indevidas 

por parte da empresa reclamada. Diz que desconhece todos os débitos 

cobrados pela empresa ré, com relação ao contrato 0211779113 no valor 

de R$218,08. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor equivalente a 15 salários mínimos. 

A requerida sustenta, preliminarmente, que não houve juntada de 

comprovante de endereço. No mérito, diz que o contrato pode ser 

comprovado através da análise das telas sistêmicas Discorre acerca da 

aceitação das telas como meio de prova válida. Pugna pela ausência de 

dano moral e aplicação da súmula 385 do STJ. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto 

ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. 

juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nem mesmo faturas que provem a utilização 

da linha. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 
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econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. 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, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posterior, realizada por 

CEF, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale 

ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição 

preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao contrato 

0211779113 no valor de R$218,08, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SANTANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000556-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR SANTANA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), cuja cobrança 

ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando que atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a 

indicar que a parte reclamante não faça jus ao benefício. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ARAUJO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001912-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON ARAUJO PINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), cuja cobrança 

ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando que atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a 

indicar que a parte reclamante não faça jus ao benefício. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSO ALVES DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002523-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDEMILSO ALVES DA SILVA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte 

reclamante, intimada, não procedeu à emenda da petição inicial, razão pela 

qual, com fundamento no art. 321, §único, do NCPC, opino por indeferir a 

petição inicial, JULGANDO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, I do NCPC. Sorriso/MT, 20 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000215-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE ANTONELLI SCHWAAB (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000215-26.2018.8.11.0040. EMBARGANTE: MOISES TERTO 

EMBARGADO: VICENTE ANTONELLI SCHWAAB Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

A parte autora formulou pedido de desistência da ação (ID 13509269) um 

dia antes da realização da audiência de conciliação, quando já havia sido 

apresentada a resposta do réu. Com a apresentação da contestação, 

preceitua o Código de Processo Civil ser necessária a concordância da 

parte ré (artigo 485, §4º), entretanto, como também foi constatada a 

ausência da parte requerida na audiência e de acordo com o que 

preceitua o enunciado 90 do FONAJE, opino pela extinção do presente 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte reclamante (artigo 90 NCPC). Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 21 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002194-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DIAS MANIEZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002194-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELE DIAS MANIEZO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte 

reclamante, intimada, não procedeu à emenda da petição inicial, razão pela 

qual, com fundamento no art. 321, §único, do NCPC, opino por indeferir a 

petição inicial, JULGANDO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, I do NCPC. Sorriso/MT, 21 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Comarca de Tangará da Serra

Intimação

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS, para que, em conformidade com o Ofício 

Circular 159/2018-DOF que instaura a Correição nesta Comarca no dia 

03/07/2018, procedam com a devolução dos autos abaixo identificados:

 

Advogado: Antonio Correa Braga Filho (65) 3326-2673 (65) 9965-6855

Devolver em: Data Carga: 09/03/2018 15:26:15

Código:165829 Número Único: 4779-59.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 10/05/2018 13:28:03

Código:216384 Número Único: 6967-54.2016.811.0055 Procedimento 

Ord iná r i o -P roced imen to  de  Conhec imen to ->Processo  de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Antonio Correa Braga Filho (65) 3326-2673 (65) 9965-6855 2

Advogado: Arthur Freitas Rego 65 9 9961-8037

Devolver em: Data Carga: 20/04/2018 15:08:04

Código:143354 Número Único: 2859-21.2012.811.0055 Procedimento 

Ordinário-Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 10/05/2018 15:24:47

Código:134796 Número Único: 4912-09.2011.811.0055 Procedimento 

Ord iná r i o -P roced imen to  de  Conhec imen to ->Processo  de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Arthur Freitas Rego 65 9 9961-8037 2

Advogado: Azenate Fernandes de Carvalho (65) 3325-3229

Devolver em: Data Carga: 07/05/2018 14:53:46

Código:200841 Número Único: 15373-98.2015.811.0055 Procedimento 

Ordinário->Procedimento de Conhecimento- >Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 07/05/2018 14:53:46

Código:135555 Número Único: 5738-35.2011.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Azenate Fernandes de Carvalho (65) 3325-3229 2

Advogado: Carlos Alberto de Alencar Campos 65-3326-5825 (65) 

3326-5825

Devolver em: Data Carga: 02/05/2018 17:56:06

Código:25226 Número Único: 1227-38.2004.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Carlos Alberto de Alencar Campos 65-3326-5825 (65) 

3326-5825 1

Advogado: Celso Borges de Moura 65 33262104 65 9987-2104

Devolver em: Data Carga: 03/04/2018 16:36:04

Código:116870 Número Único: 6876-08.2009.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 03/04/2018 16:36:04

Código:114837 Número Único: 4986-34.2009.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Celso Borges de Moura 65 33262104 65 9987-2104 2

Advogado: Éder Pereira de Assis (065) 623-2133 (65) 99678-0164

Devolver em: Data Carga: 26/02/2018 18:45:39

Código:162910 Número Único: 14671-26.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Éder Pereira de Assis (065) 623-2133 (65) 99678-0164 1

Advogado: Estela Redivo da Costa

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 12:55:49

Código:133546 Número Único: 3515-12.2011.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 12:55:49

Código:147838 Número Único: 7672-91.2012.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Estela Redivo da Costa 2

Advogado: Evair Kichel Zuffo 065 9 9945-8658

Devolver em: Data Carga: 24/04/2018 13:03:54

Código:56126 Número Único: 5648-03.2006.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 24/04/2018 13:03:54

Código:56123 Número Único: 5645-48.2006.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Evair Kichel Zuffo 065 9 9945-8658 2

Advogado: Fernanda Favetti Campos 8127-6678 9987-5401

Devolver em: Data Carga: 22/05/2018 15:21:48

Código:150356 Número Único: 10407-97.2012.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Fernanda Favetti Campos 8127-6678 9987-5401 1

Advogado: Galileu Zampieri 30237446 (65) 3642-4065

Devolver em: Data Carga: 22/03/2018 15:19:53

Código:137110 Número Único: 7419-40.2011.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 19/04/2018 18:30:03

Código:103897 Número Único: 2721-93.2008.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Galileu Zampieri 30237446 (65) 3642-4065 2
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Advogado: Geovani Luiz Munari Lothammer 3326-5923 99997-7670

Devolver em: Data Carga: 06/11/2017 16:58:01

Código:153261 Número Único: 1933-06.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 08/11/2017 14:39:24

Código:164350 Número Único: 2168-36.2014.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 10/11/2017 14:17:59

Código:136745 Número Único: 7033-10.2011.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 10/11/2017 14:17:59

Código:193801 Número Único: 9957-52.2015.811.0055 Embargos à 

Execução->Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 13/11/2017 15:35:43

Código:150917 Número Único: 11024-57.2012.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 17/11/2017 15:07:29

Código:152350 Número Único: 987-34.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 11/12/2017 15:50:07

Código:107926 Número Único: 6602-78.2008.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 11/12/2017 15:50:07

C ó d i g o : 1 7 4 0 5 1  N ú m e r o  Ú n i c o :  1 5 8 6 3 - 5 7 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Devolver em: Data Carga: 18/01/2018 14:48:12

Código:104701 Número Único: 3491-86.2008.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 01/02/2018 14:37:12

Código:114261 Número Único: 4381-88.2009.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 27/02/2018 15:51:46

Código:156089 Número Único: 4700-17.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 27/02/2018 15:51:46

Código:152363 Número Único: 1001-18.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 27/02/2018 15:51:46

Código:165837 Número Único: 4795-13.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 05/03/2018 15:29:09

Código:131454 Número Único: 1181-05.2011.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 05/03/2018 15:29:09

Código:239591 Número Único: 7217-53.2017.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 07/03/2018 15:19:09

Código:165823 Número Único: 4767-45.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 19/03/2018 13:50:21

Código:160000 Número Único: 9450-62.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 18:44:49

Código:100076 Número Único: 7149-55.2007.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/03/2018 15:18:02

Código:249491 Número Único: 16252-37.2017.811.0055 Cumprimento 

Provisório de Sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 19/04/2018 15:59:36

Código:166484 Número Único: 6003-32.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 24/04/2018 15:15:20

Código:107109 Número Único: 5796-43.2008.811.0055 Execução Contra a 

Fazenda Pública->Execução de Título Judicial- >Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 08/05/2018 16:07:15

Código:101733 Número Único: 643-29.2008.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 14:40:57

Código:192131 Número Único: 8538-94.2015.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 14:40:57

Código:160921 Número Único: 11162-87.2013.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 14:40:57

Código:130094 Número Único: 8944-91.2010.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Geovani Luiz Munari Lothammer 3326-5923 99997-7670 25

Advogado: Gilmar Bento de Sales 06599653877 65-3326-0454

Devolver em: Data Carga: 22/05/2018 14:06:38

Código:121790 Número Único: 874-85.2010.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 22/05/2018 14:06:38

Código:204474 Número Único: 18319-43.2015.811.0055 Embargos à 

Execução->Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Advogado: Gilmar Bento de Sales 06599653877 65-3326-0454 2

Advogado: Gustavo Porto Franco Piola 65 33114800 9937-5942

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 15:53:38

Código:140203 Número Único: 10752-97.2011.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Gustavo Porto Franco Piola 65 33114800 9937-5942 1

Advogado: Henrique Cristóvão Almeida 065 3326 4958 99915-6510

Devolver em: Data Carga: 18/01/2018 17:28:02

Código:240041 Número Único: 7841-05.2017.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Henrique Cristóvão Almeida 065 3326 4958 99915-6510 1

Advogado: Hitler Sansão Sobrinho 99972389 33261692

Devolver em: Data Carga: 06/11/2017 14:14:09

Código:161561 Número Único: 12273-09.2013.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 06/11/2017 14:14:09

Código:153002 Número Único: 1674-11.2013.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 16:39:08

Código:162909 Número Único: 14669-56.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Hitler Sansão Sobrinho 99972389 33261692 3

Advogado: Humberto Schneider Ibañez (65) 3326-2386

Devolver em: Data Carga: 10/05/2018 13:31:25

Código:111291 Número Único: 1502-11.2009.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Humberto Schneider Ibañez (65) 3326-2386 1

Advogado: Joao Luiz Spolador 065-3621-5535

Devolver em: Data Carga: 08/02/2018 16:49:11

Código:179380 Número Único: 21472-21.2014.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 08/02/2018 16:49:11

Código:149839 Número Único: 9830-22.2012.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Joao Luiz Spolador 065-3621-5535 2

Advogado: Jose Fabio Pantolfi Ferrarini 65-3326.1692 65-8115-6970

Devolver em: Data Carga: 22/05/2018 18:26:02
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Código:261234 Número Único: 25777-43.2017.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Jose Fabio Pantolfi Ferrarini 65-3326.1692 65-8115-6970 1

Advogado: Juceli de Fatima Pletsch Vilela 3326-1097

Devolver em: Data Carga: 16/03/2018 13:05:54

Código:106187 Número Único: 4963-25.2008.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Juceli de Fatima Pletsch Vilela 3326-1097 1

Advogado: Luciane Soares Martinazzo (65) 3326 1333 65 9607 9200

Devolver em: Data Carga: 18/04/2018 14:25:34

Código:113948 Número Único: 4134-10.2009.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 18/04/2018 14:25:34

Código:112887 Número Único: 3096-60.2009.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Luciane Soares Martinazzo (65) 3326 1333 65 9607 9200 2

Advogado: Lucinéia Rodrigues de Souza 65 3223-2307 99975-1375

Devolver em: Data Carga: 22/11/2017 17:00:11

Código:119433 Número Único: 9366-03.2009.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 18/12/2017 16:40:35

Código:116379 Número Único: 6479-46.2009.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 16/02/2018 15:13:22

Código:114389 Número Único: 4587-05.2009.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 17:42:03

Código:125552 Número Único: 4538-27.2010.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 17:42:03

Código:125375 Número Único: 4332-13.2010.811.0055 Cumprimento de 

Sentença contra a Fazenda Pública->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 17:42:03

Código:129320 Número Único: 8165-39.2010.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 17:42:03

Código:129361 Número Único: 8200-96.2010.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:116356 Número Único: 6405-89.2009.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:160570 Número Único: 10535-83.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:117126 Número Único: 7209-57.2009.811.0055 Cumprimento de 

Sentença contra a Fazenda Pública->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:138804 Número Único: 9234-72.2011.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:136780 Número Único: 7067-82.2011.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:138086 Número Único: 8476-93.2011.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:125557 Número Único: 4543-49.2010.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:142073 Número Único: 1440-63.2012.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:206043 Número Único: 19619-40.2015.811.0055 Embargos à 

Execução->Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 23/05/2018 15:58:16

Código:125371 Número Único: 4328-73.2010.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Lucinéia Rodrigues de Souza 65 3223-2307 99975-1375 17

Advogado: Marco Antonio de Souza 99623-8393

Devolver em: Data Carga: 04/05/2018 17:03:27

Código:268441 Número Único: 31741-17.2017.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 04/05/2018 17:03:27

Código:231255 Número Único: 19885-90.2016.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Marco Antonio de Souza 99623-8393 2

Advogado: Mirian Carvalho de Souza Pereira (65)9649-4362 

(65)3325-3229

Devolver em: Data Carga: 14/12/2017 13:06:11

Código:142569 Número Único: 1995-80.2012.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 14/12/2017 13:06:11

Código:169063 Número Único: 9864-26.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 14/12/2017 13:06:11

Código:167691 Número Único: 7943-32.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 19/01/2018 14:35:16

Código:125567 Número Único: 4532-20.2010.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 21/03/2018 12:35:46

Código:162794 Número Único: 14464-27.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 22/03/2018 18:10:33

Código:162919 Número Único: 14689-47.2013.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 10/04/2018 15:02:04

Código:142360 Número Único: 1765-38.2012.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 16/04/2018 18:08:28

Código:203875 Número Único: 17805-90.2015.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 26/04/2018 18:03:43

Código:167276 Número Único: 7326-72.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 26/04/2018 18:03:43

Código:142362 Número Único: 1767-08.2012.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Mirian Carvalho de Souza Pereira (65)9649-4362 

(65)3325-3229 10

Advogado: Paola Cristina Rios Pereira Fernandes 30272610

Devolver em: Data Carga: 26/04/2018 17:41:27

Código:20453 Número Único: 3831-40.2002.811.0055 Execução 
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Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Paola Cristina Rios Pereira Fernandes 30272610 1

Advogado: Raonny Alves de Santana 65 9 9921 0038

Devolver em: Data Carga: 04/05/2018 15:02:18

Código:114392 Número Único: 4569-81.2009.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Raonny Alves de Santana 65 9 9921 0038 1

Advogado: Roni Cezar Claro 65-3326-1697

Devolver em: Data Carga: 24/11/2017 12:34:05

Código:189274 Número Único: 6062-83.2015.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 30/11/2017 12:27:21

Código:178469 Número Único: 20593-14.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 30/11/2017 12:27:21

Código:188639 Número Único: 5537-04.2015.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 30/11/2017 12:27:21

Código:164467 Número Único: 2378-87.2014.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 30/11/2017 12:27:21

Código:170561 Número Único: 11822-47.2014.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Roni Cezar Claro 65-3326-1697 5

Advogado: Thallyta de Oliveira Seifert 65-3326-2249

Devolver em: Data Carga: 22/05/2018 13:05:19

Código:235031 Número Único: 1156-79.2017.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Thallyta de Oliveira Seifert 65-3326-2249 1

Advogado: Thiago Leite dos Anjos 9 9959 3870 98448-0902

Devolver em: Data Carga: 13/03/2018 16:55:03

Código:235941 Número Único: 2491-36.2017.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Thiago Leite dos Anjos 9 9959 3870 98448-0902 1

Advogado: Valdomiro Jorlando Júnior 33265841 99556595

Devolver em: Data Carga: 09/03/2018 14:58:25

Código:103410 Número Único: 2263-76.2008.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 05/04/2018 14:54:55

Código:103170 Número Único: 2014-28.2008.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 05/04/2018 14:54:55

Código:103161 Número Único: 2005-66.2008.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 03/05/2018 16:00:11

Código:136711 Número Único: 6991-58.2011.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data Carga: 11/05/2018 13:21:56

Código:271400 Número Único:  2296-17.2018.811.0055 Car ta 

Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Advogado: Valdomiro Jorlando Júnior 33265841 99556595 5

Advogado: Valmir da Silva Oliveira 3326 6567

Devolver em: Data Carga: 23/04/2018 13:53:15

Código:2249 Número Único:  277-73.1997.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Valmir da Silva Oliveira 3326 6567 1

Advogado: Vivian Carla dos Santos Zuchetto 99967785 99967785

Devolver em: Data Carga: 22/05/2018 14:10:40

Código:163488 Número Único: 596-45.2014.811.0055 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Vivian Carla dos Santos Zuchetto 99967785 99967785 1

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 037/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Julho, a saber:

* A Portaria nº 037/2018/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.: 274444 Nr: 4570-51.2018.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 32-verso, 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, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 367,40 (Trezentos e 

Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos) devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 189701 Nr: 6454-23.2015.811.0055

 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: DHULIO CRISTIANO TIBURSKI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERSONE XAVIER DA SILVA, SUL 

AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, HEBER 

MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 399/418 pela parte auora. 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 do requerido e 

denunciado à lide para que apresentem as contrarrazões, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275717 Nr: 5514-53.2018.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN PRISCILA ROCHA - 
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OAB:22823/0

 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 manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca dos 

embargos monitórios de fls. 72/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107861 Nr: 6540-38.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL PEREIRA VIEIRA, DORIVAL 

GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca das 

informações de fls. 259/260, oriundas da Comarca de Engenheiro 

Beltrão/PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270804 Nr: 1832-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de relatório mensal de atividades, pelo qual o Administrador 

Judicial pede a intimação da sociedade empresária recuperanda para que 

apresente esclarecimentos sobre alienação de ativo imobiliário.

Logo, INTIME-SE a sociedade empresária recuperanda para que manifeste, 

no prazo de 10 dias, sobre o quanto alegado às fls. 57-verso/58 pelo 

Administrador Judicial, ou seja: sobre a alienação de ativo imobiliário.

Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para que, no prazo de 10 dias, 

também se manifeste sobre o que fora apresentado pela sociedade 

empresária recuperanda.

Por fim, AO MPE.

No mais, INTIMEM-SE os credores habilitados de que os relatórios mensais 

de atividade estarão sempre à disposição para consulta no vertente 

procedimento, mesmo porque se trata de ato renovável, automaticamente, 

mês a mês e que dispensa a renovação da comunicação.

 Caso se apresente qualquer irresignação pelo Administrador Judicial, MPE 

ou credores, CONCLUSOS.

No mais, CIÊNCIA mês a mês sobre o relatório mensal de atividades.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105763 Nr: 4506-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR WINTER, SILONI DORNELES 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B OAB/MT, EVERTON FRASSON - OAB:11128, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212, HELITON LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:10934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, extrai do SISCONDJ o comprovante de 

pagamento do alvará nº 407960-4/2018, a seguir juntado. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 243, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte requerida para ciência e manifestação, no 

prazo de quinze dias. Caso nada seja requerido, os autos serão remetidos 

para retorno ao arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184750 Nr: 2497-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SANTOS SILVA, BENEDITA MONICA LEMES, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 148/149, 

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 da avaliação de fls. 190/193, valendo o silêncio como 

concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a 

forma de expropriação, apresentar a atualização da dívida, bem como 

indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269774 Nr: 785-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANI DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CUNHA AGULHAM - 

OAB:84582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou petição às fls. 154/154-verso 

mencionando a juntada de contrato social, entretanto, nenhum documento 

veio anexo à referida petição. Certifico, ainda, nos termos da decisão de 

fl. 146, está pendente a qualificação das partes com respectivo endereço 

eletrônico. 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 ciência e manifestação, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199451 Nr: 14360-64.2015.811.0055

 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): THAIS FABIANNY DE M G SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 68 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 Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192636 Nr: 9027-34.2015.811.0055

 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: TEREZA PAULINA, DENILSON WAGNER CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 
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BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 467/477 pela parte autora. 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 requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251481 Nr: 17889-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIBEMANIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CORREA, FATIMA MARIA ANGELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestarem, 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.: 120919 Nr: 131-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. DA SILVA-ME, DANIEL CARNEIRO DA 

SILVA, ALICE GOMES DA SILVA, GILBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que às fls. 185/186 foi devolvida a guia de diligência de 

fl. 180-verso pela Coordenadoria Administrativo em razão do não 

recolhimento da mesma. Desta forma, em atendimento ao provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de reiterar a intimação da parte autora para promover a 

complementação das diligências no valor de R$ 367,00 (Trezentos e 

Sessenta e Sete Reais), devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157326 Nr: 5943-93.2013.811.0055

 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: OSVANILDE DE ROSA BILK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO BILK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 42, 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.: 251581 Nr: 17956-85.2017.811.0055

 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: ROSEMILDA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDOCEU UMBELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573OAB/MT, 

GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260588 Nr: 25266-45.2017.811.0055

 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: VALDEMAR MORES, IRES LEOPOLDINA DA SILVA 

MORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MATHEUS GUSTAVO MORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir a carta de adjudicação que se encontra 

devidamente confeccionada na contracapa dos autos, para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 30855 Nr: 4007-14.2005.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGP, MCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁUREA LEILA FIGUEIREDO 

SANTANA - OAB:3.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 58, 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.: 227931 Nr: 16633-79.2016.811.0055

 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 JOSÉ DE OLIVEIRA, ALAN FABIO DE OLIVEIRA, 

HOSFFMAM APARECIDO DE OLIVEIRA, CRISTIANO CLEBER DE OLIVEIRA, 

VANDERLEI CESAR DE OLIVEIRA, SUELY CRISTINA SOARES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247932 Nr: 15075-38.2017.811.0055

 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: DDO, ALDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 29, 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.: 258268 Nr: 23415-68.2017.811.0055

 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: FAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o acordo entabulado às fls. 37/38 dos autos em apenso, 

tombados sob o código 263502, acerca da dissolução da união estável, 

alimentos e guarda compartilhada, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263502 Nr: 27362-33.2017.811.0055

 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: RHINA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes às fls. 37/38 acerca da dissolução da união estável, alimentos e 

guarda compartilhada.

E, considerando que não houve acordo acerca da partilha de bens, 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

29/08/2018, às 16h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que 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. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246662 Nr: 14126-14.2017.811.0055

 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: ALRX, RRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que até a presente data não foi possível a citação/intimação 

da parte requerida, este juízo realizou buscas de endereço junto ao 

sistema SIEL e INFOJUD, restando estas infrutíferas, conforme ordem de 

detalhamento.

 Dessa forma, intime-se a parte autora, através de seus procuradores, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando o atual 

endereço da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257583 Nr: 22862-21.2017.811.0055

 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: ISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - 

OAB:OAB/MT 24.546

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225530 Nr: 14655-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando a certidão de fls. 87, que nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, 

a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259671 Nr: 24580-53.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 222 de 509



VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao requerimento de fl. 42, este juízo realizou buscas de 

endereço da requerida junto ao sistema SIEL e INFOJUD, restando estas 

frutíferas, conforme ordem de detalhamento.

 Dessa forma, designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), nos endereços localizados 

junto aos sistemas SIEL e INFOJUD, nos termos da decisão de fls. 32/34.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267301 Nr: 30120-82.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELIAS ABRANTES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE BARRETO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – INDEFIRO o pedido liminar pretendido pela parte 

requerente concernente a modificação de guarda provisória da menor 

Mariana Barreto Abrantes, ante a ausência dos requisitos ensejadores da 

tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.II - Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.III - Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

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

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 202445 Nr: 16688-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ER, IMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida às fls. 37/40 e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a cautelar 

aforada pela requerente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que 

as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Após, procedidas às 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252735 Nr: 19006-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE BIBIANO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 252735.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A.

 Requerido: Cristiane Bibiano dos Santos Souza.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A em face de Cristiane Bibiano dos Santos Souza, ambos 

qualificados na exordial.

 Às fls. 55 a parte autora foi intimada para comprovar a mora.

 Às fls. 30/32 a parte autora informou que os documentos que instruíram a 

inicial são suficientes para comprovar a mora.

 Às fls. 33/35 foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, 

a qual foi anulada pelo acórdão de fls. 62/68.

 Às fls. 71 a parte autora noticiou que as partes transigiram 

extrajudicialmente e pugnou pela desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A desistência unilateral da ação é facultada pelo art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de direito subjetivo do 

autor quando ainda não regularizada a relação processual com a citação 

do réu.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas, se houver, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259447 Nr: 24367-47.2017.811.0055

 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: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HACHEM - OAB:OAB-PR 

11347, REINALDO EMILIO AMADEU HACHEM - OAB:20185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão parcialmente positiva do oficial de justiça de fl. 39, no prazo de 05 

(cinco) dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

requerente efetue o pagamento do importe de R$ 585,00 (quinhentos e 

oitenta e cinco reais), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155048 Nr: 3660-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS EVANGELISTA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 
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OAB:84.314/SP

 Autos nº. 155048.

Vistos,

Considerando que não houve a juntada da guia judicial que originou o 

depósito vinculado a este feito, analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte autora informou às fls. 213/215 que tramita na Justiça Federal 

da Comarca de Juína – MT, ação de busca e apreensão envolvendo o 

mesmo bem.

 Assim, intime-se a instituição financeira para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Em seguida, certificado o decurso do prazo assinalado ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229329 Nr: 17911-18.2016.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOSE TAVARES DO COUTO, WILMA 

CERQUEIRA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE TEREZINHA ALBERTI ROTAVA, 

ELIZABETH CRISTINA ROTAVA, OLIDETE ROTAVA, OLIVETE JOANITA 

ROTAVA CAVAZZOLA, ODILETE TEREZA ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 229329.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 246.

Por conseguinte, aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida 

às fls. 242.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276069 Nr: 5746-65.2018.811.0055

 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: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276069.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela antecipada ajuizada 

por Ricardo Augusto de Souza e Silva em desfavor de Banco do Brasil 

S/A, ambos já qualificados.

 Alega a parte Requerente, em resumo, que exerceu a profissão de 

produtor rural desde a década de 80, sendo que no ano de 1989, emitiu 

em favor do Requerido duas cédulas rurais com a finalidade de financiar 

sua atividade agrícola.

Aduz que as cédulas estão quitadas, com a incidência de cobrança a 

maior pelo IPC ao invés do legal (BTNF), não havendo qualquer restituição.

Sustenta o Requerente que notificou o Requerido para que o mesmo 

apresentasse os extratos e planilhas financeiras de tais cédulas, o qual 

não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Por conta disso, pugna o Requerente pela exibição da cópia dos títulos 

discutidos, dos aditivos e dos extratos, a fim de provar a cobrança do 

índice de correção monetária em março de 1990.

De forma subsidiária, pugna pelo recebimento da ação como produção 

antecipada da prova.

 É o necessário à análise e decisão.

 No caso dos autos, verifico que a parte Requerente alega que tem 

interesse no prévio exame dos documentos requeridos, para efeito de 

viabilizar a ação de execução de sentença, ou seja, o prévio 

conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação.

 Sendo assim, não obstante tenha a parte Requerente nomeado a ação 

como ação declaratória requerendo a exibição de documentos, tenho que 

na verdade trata-se de produção antecipada de provas, nos termos art. 

381, da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. 

NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para análise do 

interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a 

exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: Melo Colombi, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Nessa esteira, registro que a ação de produção antecipada de provas, 

não é necessário a comprovação do requisito da urgência e do 

ajuizamento de outra demanda judicial (preparatória ou incidental), 

consagrando-se, na prática, um direito autônomo à prova, mecanismo 

disponibilizado para melhor conhecimento dos fatos, com potencial 

inclusive para evitar o ajuizamento de uma futura demanda desnecessária.

 Ademais, em se tratando de apresentação de documento bancário, o 

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.349.453/MG, conforme 

procedimento previsto para recursos repetitivos, consolidou entendimento 

acerca da necessidade de observância de certos requisitos para o 

ajuizamento, à época, de ações cautelares exibitórias, quais sejam, a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendida em 

prazo razoável, e o custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária.

 Nessa esteira, entendo que referido entendimento se aplica ao caso dos 

autos, tendo em vista que a produção antecipada de provas prevista no 

art. 381 do Código de Processo Civil é utilizada como sucedâneo da extinta 

ação cautelar de exibição de documentos.

 Portanto, considerando que houve a comprovação do prévio requerimento 

administrativo encaminhado à agência bancária e com especificação dos 

documentos a exibir (fls. 11/12), a existência de relação jurídica entre as 

partes (fls. 14/37) e a inércia da instituição financeira em exibir 

extrajudicialmente documento comum às partes, entendo que restou 

comprovado, pela parte autora, os requisitos necessários para o 

ajuizamento da ação.

 Ante o exposto, recebo a inicial como ação autônoma de produção 

antecipada de prova, nos termos do art. 381, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 Cite-se a parte Requerida para que promova a exibição dos documentos 
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requeridos, no prazo legal, cumprindo-me registrar que não é necessário 

apresentação de contestação, já que não cabe defesa ou recurso a 

propósito do procedimento de produção antecipada de prova, a teor do 

que dispõe o artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281822 Nr: 10520-41.2018.811.0055

 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: ALESSANDRA DE SOUSA TANINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.387/O, ROBIN HOOD RODRIGUES DA SILVA - OAB:24532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 281822.

Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por dano moral com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Alessandra de Souza Taninato em desfavor de 

Caixa Econômica Federal, ambos qualificados na inicial.

 Sustenta a parte requerente, em síntese, que ao tentar abrir um crediário 

junto a um supermercado foi surpreendida ao descobrir que seu nome 

estava inscrito junto ao órgão de restrição ao crédito (SERASA).

Informa que diante disso se dirigiu à agência dos Correios para consultar 

seu CPF, momento que foi informada que quem negativou seu nome foi a 

Caixa Econômica Federal, no dia 18 de fevereiro de 2018, referente a uma 

parcela em atraso do mês de janeiro.

Alega a parte requerente que o objeto que originou a suposta parcela não 

mais lhe pertence, visto que o imóvel financiado por meio do sistema 

habitacional “Minha Casa Minha Vida”, não faz mais parte de seu 

patrimônio, pois no dia 20/12/2017, foi firmado um contrato de compra e 

venda envolvendo a requerente como vendedora, representada por 

Weldon Barbosa de Araújo, e os compradores Daniel Lopes da Silva 

Ribeiro e seu cônjuge Jociene Mendes Ribeiro e como credora fiduciária e 

interveniente quitante a requerida.

Aduz que a partir da data de 20/12/2017 não tinha mais vínculo com a 

requerida, visto que o novo proprietário passou a ter responsabilidade 

acerca do imóvel e das futuras parcelas. Contudo, mesmo o imóvel não 

pertencendo mais a requerente, esta continuou recebendo cobranças 

indevidas da requerida.

 Diante desses fatos, requer a antecipação de tutela para compelir a 

requerida a retirar seu nome do órgão de restrição ao crédito, pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor R$ 

15.00,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como pela 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela inversão do 

ônus da prova.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/27.

 É o necessário à análise e decisão.

É cediço que a competência para processar e julgar ações em que a Caixa 

Econômica Federal for parte ou interessada é da Justiça Federal, por se 

tratar de empresa pública federal, conforme disposto no Decreto – Lei n.º 

759/69 e no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

 No caso em questão, a empresa pública federal integra o polo passivo da 

lide, portanto, nos termos do art. 109, I, da CF, a competência para 

processar e julgar a presente ação é da Justiça Federal.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal 

c.c art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil declaro, ex officio, a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Justiça 

Federal, devendo o feito ser remetido ao Juízo Federal da Seção Judiciária 

competente, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8101 Nr: 547-29.1999.811.0055

 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): DEUSDETE DA SILVA-ME, DEUSDETE MOURA 

DA SILVA, MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA, 

FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO, PAULO FERNANDES CARNEIRO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 Autos nº: 8101.

 Vistos,

Inicialmente, desconstituo a penhora realizada sobre o imóvel objeto da 

matrícula nº 8.477 do CRI desta Comarca, ante o silêncio da parte 

exequente quanto ao petitório de fls. 238/240, conforme consignado na 

decisão de fls. 246.

 Por conseguinte, diante da concordância da parte exequente e a inércia 

da parte executada quanto à avaliação de fls. 220/223 em relação ao 

imóvel objeto da matrícula 11.278 do CRI desta Comarca, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à adjudicação 

do bem penhorado, indicação de leiloeiro ou a realização da alienação por 

sua própria iniciativa, consignando-se que na ausência de indicação 

caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

 Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 225 de 509



suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes no item “10” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “10, b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56893 Nr: 6397-20.2006.811.0055

 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: APARECIDO BEZERRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES MARCOS DOS SANTOS, RAMOS E 

DAVANSO LTDA, DETRAN - MT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - 

OAB:11892/MT, JAQUELINE PERASSOLO - OAB:12804, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, MÁRIO MÁRCIO DE 

LARA SORIANO - OAB:3.946, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 Autos nº: 56893.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Aparecido Bezerra de Lima.

 Executados: Ulisses Marcos dos Santos e outro.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Aparecido Bezerra 

de Lima em desfavor de Ulisses Marcos dos Santos e Ramos e Davanso 

Ltda, nos termos da petição de fls. 531/533.

 A executada Ramos e Davanso Ltda realizou o pagamento parcial do 

débito às fls. 557 e fls. 610, cujos valores foram levantados pela 

exequente às fls. 569 e fls. 622, mediante alvará.

 Às fls. 618 foi determinada a intimação das executadas para pagarem o 

débito remanescente, no entanto, como não houve pagamento (certidão de 

fls. 626), às fls. 527/529 foi realizada a penhora on line do montante, a 

qual restou exitosa.

 Intimados para se manifestar acerca do bloqueio de valores, os 

executados quedaram-se inertes, conforme certidão de fls. 531.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que não houve impugnação pela parte executada quanto à 

penhora on line, na presente data realizei a transferência dos valores 

bloqueados para a conta única, convertendo a indisponibilidade em 

penhora.

 Diante da satisfação do débito executado, entendo que o processo deve 

ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Defiro o levantamento dos valores penhorados às fls. 529, pela parte 

exequente.

 Para tanto, deverá ser 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.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191882 Nr: 8290-31.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA - 

OAB:20946/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Bruno Lemos - 

OAB:OAB/MT 12.355, Lili de Souza Suassuna - OAB:OAB/PE 29.966, 

LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475

 Autos nº: 191882.

 Vistos,

 Nobre Seguradora do Brasil S.A., às fls. 170/174, opôs embargos de 

declaração com efeitos infringentes em face da decisão de fls. 165/168, 

alegando a existência de omissão no que tange ao indeferimento da justiça 

gratuita, por não ter sido apreciados os fundamentos do pedido.

 A parte embargada se manifestou às fls. 204/205 pugnando pela rejeição 

dos embargos de declaração, em razão de não existir o vício apontado. 

Requereu ainda a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código 
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de Processo Civil.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 202).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

 A decisão embargada não é omissa, pois fundamentou o indeferimento da 

gratuidade da justiça em razão da parte embargada não ter comprovado 

sua condição de hipossuficiente, tendo ainda ressaltado que a decretação 

de recuperação judicial ou liquidação não é suficiente para deferir o 

pedido.

 Deve ser destacado ainda que naquela ocasião, a parte embargante não 

havia juntado nenhum documento que comprovasse seu comprometimento 

financeiro, tendo apenas alegado que se encontrava em liquidação 

extrajudicial.

 Portanto, ao contrário do que alega a parte embargante, a decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça está suficientemente fundamentada. 

Nesse sentido, coleciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. JUSTIÇA GRATUITA. NOBRE SEGURADORA. I. Recurso não 

conhecido em relação aos recorridos cujas procurações não foram 

juntadas pela agravante, mesmo após a concessão de prazo para tanto. 

Aplicação do disposto no art. 117 do CPC/2015. Jurisprudência do STJ e 

TJRGS. II. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de 

fundamentação. Os motivos que levaram o juízo de primeiro grau a 

indeferir o pedido de JG estão devidamente assentados na decisão 

proferida, e não estava o magistrado obrigado a se manifestar a respeito 

de cada documento juntado pela parte, porque o dever de fundamentação 

é a respeito de todos os argumentos capazes de, em tese, informar a 

conclusão adotada (art. 489, § 1°, IV, CPC/2015), e também não se verifica 

ofensa ao inciso I do § 1° do art. 489, CPC/2015. III. Em se tratando o 

requerente do benefício da JG de pessoa jurídica, não basta a mera 

declaração de pobreza, mostrando-se necessária prova efetiva da 

ausência de condições para arcar com o pagamento das custas do 

processo, porque, interpretando-se o art. 99, §§ 2º e 3º do NCPC, não se 

presume a necessidade da JG, devendo esta ser demonstrada, o que, não 

sendo feito, autoriza o indeferimento do pedido. O fato da pessoa jurídica 

seencontrar em liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência 

não tem o condão, por si só, de levar à concessão da gratuidade 

judiciária, porque ainda que se trate de indício de necessidade, cabe a ela 

comprovar que faz jus ao benefício. Documentos juntados que permitem a 

concessão da JG, no caso concreto. IV. Embora o benefício da gratuidade 

da justiça possa ser requerido a qualquer tempo, uma vez concedido, não 

tem efeito retroativo, de modo que só se aplica aos atos posteriores ao 

pedido de JG deferido. É entendimento assente no âmbito do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça que "a concessão do benefício somente 

produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento 

do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua 

retroatividade." Jurisprudência do STJ e da 11ª Câmara Cível. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70073841157, Décima Primeira Câmara 

Cível, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 

27/09/2017). g.n.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 170/174, por 

inexistir o vício apontado.

 Cumpra-se imediatamente a decisão de fls. 165/168.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132739 Nr: 2622-21.2011.811.0055

 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: Ido Egon Driemeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 132739.

 Vistos,

 Deixo de homologar os cálculos apresentados pela instituição financeira 

às fls. 241/244, eis que se trata de cédula rural pignoratícia diversa da 

discutida nos autos.

 Por conseguinte, defiro o pedido de fls. 248 para que a instituição 

financeira apresente os extratos das cédulas rurais pignoratícias 

apontadas na inicial (nº 89/00375-6 e nº 87/00231-0), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Com a juntada vistas à parte contrária.

 Não sendo apresentados os extratos, expeça-se mandado de busca e 

apreensão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280054 Nr: 9027-29.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA MUTUM-MT, TONELLO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON REFATTI ME, CRISTIANE FERNANDA 

THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:MT/7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280054.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209822 Nr: 1973-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE GONÇALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:OAB/MT 24432/O

 Autos nº. 209822.

Vistos em correição permanente,

 Diante do petitório de fls. 115/117, chamo o feito à ordem para revogar a 

certidão de fls. 106 e a decisão de fls. 113, tendo em vista que houve a 

interposição de recurso de apelação tempestivamente pela instituição 

financeira.

 Diante disso, como não há mais juízo de admissibilidade recursal em 

primeiro grau, intime-se o apelado para, no prazo legal, apresentarem as 

contrarrazões.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215390 Nr: 6334-43.2016.811.0055

 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): JOSE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, consultando o sistema RENAJUD, foi encontrado 

apenas 1 (um) veículo em nome do executado, todavia, possui ele a 

restrição de"alienação fiduciária", conforme os extratos a seguir. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo o exequente para se 

manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58828 Nr: 496-37.2007.811.0055

 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): SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, JORGE 

MARIANO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3828

 Autos n.º 58828.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 477, intime-se a parte exequente para que 

informe o credor fiduciário decorrente do contrato de financiamento da 

motocicleta Honda, Cg 125, placa HBR-1205, tendo em vista que não 

consta esta informação no extrato da busca via RENAJUD de fls. 471.

Feito isto, desde já, defiro o pedido de expedição de ofício ao credor 

fiduciário para que, no prazo de 15 dias, informe o valor pago pelo 

devedor fiduciário, bem como o débito remanescente.

Com a resposta, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 dias.

Por fim, indefiro a pesquisa via INFOJUD, tendo em vista não ter sido 

exauridos, pelo exequente, todos os meios para a localização de bens 

sujeitos à constrição, sendo que eventuais bens imóveis podem ser 

buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta ao CRI 

local.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153717 Nr: 2379-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDEIRO & CORDEIRO S/S LTDA, 

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 153717.

 Vistos,

 Embora tenham sido realizados alguns acordos anteriormente, fato é que, 

somente neste momento me atentei que a parte executada não está 

representada por advogado, conforme determina o art. 103 do Código de 

Processo Civil: “A parte será representada em juízo por advogado 

regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, sanar 

a irregularidade acima apontada, sob pena do acordo não ser homologado.

Regularizada a representação processual da parte executada e ratificado 

o acordo de fls. 118/119, fica a parte exequente, desde já, intimada para 

informar se houve o pagamento do acordo, tendo em vista que o 

pagamento seria realizado em uma parcela.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142308 Nr: 1721-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR JOSE DUMONCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 142308.

 Vistos,

 Antes de analisar o petitório de fls. 171/173, entendo que deve ser 

expedido novo mandado de citação no endereço indicado pela parte 

exequente para a realização da penhora dos semoventes, qual seja, 

imóvel rural objeto da matrícula nº 2.894 do CRI de Arenápolis, localizado 

na Rodovia BR 364, sentido Itanorte a 10 km do Distrito de Deciolândia, 

município de Nova Marilândia, tendo em vista a possibilidade do oficial de 

justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, caso a parte executada não seja localizada para ser citada.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257894 Nr: 23094-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. BOMBAS INJETORAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 257894.

Vistos,

 Indefiro o pedido de inclusão no polo passivo da empresa O. J. Bombas 

Injetoras Ltda Me, tendo em vista que além de não ter sido esgotada as 

diligências para citação da empresa executada, ainda que na pessoa de 

seu representante legal, consoante dispõe o art. 242 do Código de 

Processo Civil, não restou demonstrado que houve desvio de finalidade ou 

da confusão patrimonial por parte da executada.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEROS INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO 

ECONÔMICO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

-AUSÊNCIA DE PROVA DA CONFUNSÃO PATRIMONIAL– DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que pertencentes ao mesmo 

grupo econômico, somente é possível a desconsideração da 

personalidade jurídica, por meio de provas contundentes de fraude, abuso 

de direito, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. Havendo somente indícios de que 

pertençam ao mesmo grupo econômico, entretanto, não tendo sido 

demonstrada a existência de confusão patrimonial entre as empresas, não 

se aplica o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.” 

(TJ-MT, AI 107797/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 

10/10/2016)

 Diante disso, determino a expedição de novo mandado de citação a ser 

cumprido no endereço indicado às fls. 52.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125954 Nr: 4918-50.2010.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VENTRESQUI 

GUEDES - OAB:3321/MT

 Autos nº: 125954.

 Vistos,

 Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso Ltda, às fls. 308/309, opôs embargos de 

declaração em face da decisão de fls. 307, aduzindo ser omissa, por não 

haver pronunciamento acerca da desobrigação da embargante ao 

pagamento de taxas, multas e IPVA’s anteriores a junho de 2015, do 

veículo objeto da ação.

Assim, pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que 

seja sanada a omissão.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 311).

 Quanto à alegada omissão, verifico que na decisão proferida às fls. 307 

não houve pronunciamento expresso acerca do pedido de desobrigação 

da embargante ao pagamento dos encargos pendentes sobre o veículo, 

anteriores a junho de 2015, razão pela qual, passo a suprir a omissão, nos 

seguintes termos:

“Após, tendo sido realizada a baixa, oficie-se o DETRAN/SP para que 

proceda a transferência do bem para o nome do Requerente, 

expedindo-se todos os documentos necessários referentes ao veículo, 

estando a Requerente desobrigada do pagamento de todas as taxas, 

multas, IPVA’s anteriores ao mês de junho de 2015, cuja obrigação de 

pagamento recai ao Requerido Elcio Daleffe”.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 308/309, para 

suprir a omissão apontada nos termos acima, a qual passará a integrar a 

decisão de fls. 307.

 Após o cumprimento de todas as determinações, arquive-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148402 Nr: 8290-36.2012.811.0055

 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: JOAO ELIAS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Autos nº: 148402.

 Vistos,

 Atento ao princípio do contraditório, intime-se a parte requerida para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 406/409, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178338 Nr: 20462-39.2014.811.0055

 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: FRANCISCO PRADO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Autos nº: 178338.

 Vistos,

 Diante da conclusão da prova pericial, cumpra-se a decisão de fls. 211, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de 05 dias, informar se 

pretendem produzir outras provas, justificando-as.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256312 Nr: 21710-35.2017.811.0055

 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: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256312.

 Natureza: Ação declaratória.

 Requerente: Cooperativa Agropecuária Mista Vale do Sepotuba Ltda.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de prescrição c/c cancelamento de registro 

de hipotecas ajuizada em 18 de agosto de 2017 por Cooperativa 

Agropecuária Mista Vale do Sepotuba Ltda em face de Banco do Brasil 

S/A, todos qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que emitiu junto à parte requerida 

várias Cédulas de Produtor Rural, as quais foram registradas nas 

matrículas nº 27 e 28 do CRI desta Comarca.

 Seguiu narrando que a CPR – 91/00169-2, CPR – 91/00170-6, CPR – 

91/00377-6, CPR – 92/00380-X e CPR – 93/00312-9 se encontram 

prescritas, sendo certo que o instituto da prescrição extingue a pretensão 

de cobrança da dívida representada pela cédula rural, não havendo 

porque subsistir o pacto acessório de garantia hipotecária.

 Por conta disso, requereu, em tutela antecipada, para que fosse 

determinada a imediata baixa das hipotecas referente as Cédula de 

Produto Rural objeto dos autos.

 Ao final, pugnou pela declaração de prescrição das Cédulas de Produto 

Rural e, consequentemente, o efetivo cancelamento das respectivas 

hipotecas.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/97.

 A inicial foi recebida às fls. 98/99, oportunidade em que foi indeferida a 

tutela de urgência e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 105 a audiência de conciliação restou inexitosa.

Às fls. 112/136 a parte requerida apresentou contestação sustentando 

que o crédito da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 96/70441-1 foi 

destinado ao pagamento total da dívida relativa à CRP nº 93/00312-9, 

sendo que posteriormente foram realizados 03 aditivos de retificação e 

ratificação à CRPH nº 96/70441-1, sendo que o último aditivo parcelou o 

débito em 24 parcelas e fixou novo vencimento da última parcela para o 

dia 31/10/2025, de modo que não se encontra prescrita

Sustentou, ainda, que a prescrição atinge tão somente a exigibilidade e 

não o direito de crédito e por consequência as respectivas hipotecas.

 Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Às fls. 137/142 a contestação foi impugnada.
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 É o breve 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.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a 

declaração da prescrição da pretensão de cobrança da dívida decorrente 

da CPR – 91/00169-2, CPR – 91/00170-6, CPR – 91/00377-6, CPR – 

92/00380-X e CPR – 93/00312-9 e o cancelamento da garantia hipotecária 

constituída sobre os imóveis de matrículas nº 27 e nº 28 do CRI desta 

Comarca do CRI desta Comarca.

Ademais, registro que não houve qualquer impugnação pela parte 

requerida em relação à CPR – 91/00169-2, CPR – 91/00170-6, CPR – 

91/00377-6 e CPR – 92/00380-X, de modo que deve ser aplicada a 

penalidade de presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de 

Processo Civil.

Nessa esteira, irei especificar no quadro abaixo, o vencimento e 

respectivos aditivos extraídos das matrículas nº 27 e 28 do CRI desta 

Comarca:

 Vencimento em: Aditivo prorrogando vencimento para: Aditivo 

prorrogando vencimento para:

CPR – 91/00169-2 30/06/1992 R8 – fls. 21 e fls. 31 29/10/1992 AV12 – fls. 

22 e fls. 31

 CPR – 91/00170-6 30/06/1995 R9 – fls. 21-vº e fls. 31

 CPR – 91/00377-6 30/05/1992 R10 – fls. 21-vº e fls. 31 14/11/1992 AV13 

– fls. 22 e fls. 31-vº 15/12/1993 AV15 – fls. 23 e fls. 31-vº

CPR – 92/00380-X 30/06/1993 R11 – fls. 21-vº e fls. 31

 CPR – 93/00312-9 01/07/1999 R-14 – fls. 22 e fls. 31-vº

 Feitas as considerações acima, vale ressaltar que o prazo prescricional 

para a execução da cédula rural começa a correr a partir do vencimento 

da última parcela. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA 

PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do 

prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula 

rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no 

AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

 Diante disso, considerando que as cédulas venceram entre o período de 

29/10/1992 e 01/07/1999 e que à época da contratação vigorava o Código 

Civil de 1916 que previa o prazo prescricional vintenário (art. 177 CC/16) 

para a cobrança de dívidas pessoais, bem como que posteriormente este 

prazo foi reduzido para o quinquenal com o advento do Código Civil de 

2002 (art. 206, § 5º), é necessário verificar aplicabilidade da regra de 

transição prevista no art. 2028 do CC/02, in verbis:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 

Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais 

da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

 No caso dos autos, registro que quando da entrada em vigor do novo 

Código Civil, em janeiro de 2003, havia transcorrido mais da metade do 

lapso temporal somente em relação à CPR – 91/00169-2, haja vista que 

consta o vencimento em 29/10/1992, devendo ser aplicado o prazo 

vintenário definido pelo antigo Código Civil.

 Assim, o débito representado pela CPR – 91/00169-2 está prescrito desde 

o dia 29/10/2012, quando completou o prazo prescricional vintenário.

Por outro lado, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil 

de 2002 não se aplica em relação à CPR – 91/00170-6, CPR – 91/00377-6 

e CPR – 92/00380-X, eis que venceram em 30/06/1995, 15/12/1993 e 

30/06/1993, respectivamente, de modo que não havia transcorrido mais da 

metade do lapso temporal previsto na lei revogada quando da entrada em 

vigor do novo Código Civil.

Nessa esteira, vale ressaltar que o prazo prescricional para ajuizamento 

da ação de execução é de três anos, consoante dispõe o artigo 5º da Lei 

nº 6.840/80 combinado com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, e de 

cinco anos para requerer a cobrança da cédula rural por meio de ação 

monitória ou outra ordinária qualquer, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, 

do Código Civil, a contar da data de entrada em vigor do Código Civil de 

2002. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO BEMAT - AFASTADA - DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE 

HIPOTECA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - EMISSÃO 

NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2016 - REDUÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PELO NOVO CÓDIGO - REGRA DE TRANSIÇÃO - ARTIGO 

2.028 - MENOS DA METADE DO LAPSO PRESCRICIONAL DA LEI 

ANTERIOR TRANSCORRIDO - APLICABILIDADE DA LEI NOVA - ARTIGO 

206, § 5º, INCISO I - 5 (CINCO) ANOS A CONTAR DA ENTRADA EM VIGOR 

DO CC/02 - AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA - 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEGUE 

A PRINCIPAL - EXTINÇÃO DA HIPOTECA - IMPROVIMENTO. O BEMAT é 

parte legítima para responder ação, na qual se discute a prescrição de 

crédito firmado entre a instituição bancária e o devedor. Transcorrido 

menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, 

o prazo prescricional é aquele previsto no atual Código Civil, com início a 

partir de sua entrada em vigor. É de cinco anos o prazo de prescrição 

para cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Rural 

Pignoratícia e Hipotecária, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do 

CC/02. Havendo a extinção da obrigação principal, deve-se extinguir a 

hipoteca, por se tratar de obrigação acessória, nos termos do artigo 

1.499, do CC/02.” (TJ-MT, Apelação / Remessa Necessária 24794/2015, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) (Original 

sem grifo)

Decorridos os prazos acima, o crédito não pode mais ser exigido, eis que 

culminado pela prescrição.

Portanto, o débito representado pelas CPR – 91/00170-6, CPR – 

91/00377-6 e CPR – 92/00380-X estão prescritos desde o dia12/01/2008, 

quando completaram o prazo prescricional quinquenal.

Destaco, outrossim, que cabia à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do 

que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do 

qual, como visto, não se desincumbiu ao não provar a incidência de 

nenhuma das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição 

previstas nos arts. 197 e seguintes do Código Civil.

Por outro lado, nos termos do art. 1.499, inciso I, do Código Civil, a 

hipoteca é extinta com a extinção da obrigação principal.

Nessa esteira, estando a CPR – 91/00169-2, CPR – 91/00170-6, CPR – 

91/00377-6 e CPR – 92/00380-X prescritas, não há razão para que o 

imóvel dado em garantia hipotecária continue onerado, motivo pelo qual 

entendo que devo determinar o cancelamento da garantia hipotecária 

levada a registro por meio do R-8, R-9, R-10, R-11, AV.12, AV.13 e AV.15 

das matrículas nº 27 e 28 do CRI desta Comarca. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - 

CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA 

GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, 

CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser 

deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, 

quando reconhecida a prescrição da obrigação principal.” (AI 

104604/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 

21/11/2016) (Original sem grifo)

 No que tange à CPR – 93/00312-9, a parte requerida sustentou na 

contestação que o financiamento representado pela Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº 96/70441-1 teve a finalidade de quitar a dívida 

relativa à CRP nº 93/00312-9, bem como que posteriormente foram 

realizados 03 aditivos de retificação e ratificação à CRPH nº 96/70441-1, 

sendo que o último aditivo parcelou o débito em 24 parcelas e fixou novo 

vencimento da última parcela para o dia 31/10/2025, de modo que não se 

encontra prescrita, bem como que ainda não houve a quitação da 

obrigação.

 Nessa esteira, verifico que restou incontroverso que a Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº 96/70441-1, por força da cláusula 

“FINALIDADE DO CREDITO” (fls. 121), ocasionou a quitação plena e total 
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da dívida representada pela CRP nº 93/00312-9.

 Além disso, verifico que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 

96/70441-1, por prever garantia hipotecária na cláusula “DESCRIÇÃO DOS 

BENS VINCULADOS” (fls. 121-vº/123), acarretou novo registro de 

hipoteca nos imóveis matriculados sob nº 27 e 28 do CRI desta Comarca 

(R16 – fls. 22-vº e fls. 32).

 Dessa forma, é de se considerar que houve a quitação da CRP nº 

93/00312-9 e por consequência o cancelamento do registro de hipoteca 

dela decorrente, quais sejam, R-14 das matrículas nº 27 e 28 do CRI desta 

Comarca. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CANCELAMENTO DE HIPOTECAS – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 

ANTERIORMENTE PACTUADA E QUE LHE DERAM ORIGEM – 

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA CELEBRADA COM O GARANTE – 

INSTITUIÇÃO DE NOVA HIPOTECA – ART. 1.499, I, DO CÓDIGO CIVIL – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Exinguindo-se as obrigação principal, 

extingue-se, ipso facto, o contrato de hipoteca subjacente, cujo gravame 

foi constituído em primeiro, segundo, terceiro e quatro graus, a teor do 

disposto no art. 1.499, I, do Código Civil, mormente se o credor vem 

posteriormente realizar renegociação da dívida com o garante, instituindo 

nova hipoteca sobre o mesmo imóvel, abrangendo a mesma área gravada 

anteriormente, revelando ausência de prejuízo a realização da baixa, no 

registro de imóveis, das hipotecas extintas. (TJ-MS, Agravo Regimental em 

Agravo - N. 2011.036504-1/0001-0, Relator: Exmo. Sr. Des. Oswaldo 

Rodrigues de Melo, 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 07/02/2012, data 

da Publicação: 14/02/2012)

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para 

declarar prescritas as dívidas oriundas das CPR – 91/00169-2, CPR – 

91/00170-6, CPR – 91/00377-6 e CPR – 92/00380-X e quitada a dívida 

oriunda da CRP nº 93/00312-9, bem como determinar o cancelamento da 

hipoteca levada a registro por meio do R-8, R-9, R-10, R-11, AV.12, 

AV.13, R-14 e AV.15 das matrículas nº 27 e 28 do CRI desta Comarca, 

devendo permanecer mantido o R-16 em decorrência da CPR 96/70441-1.

 Registro que a baixa das averbações e registros das hipoteca deverá 

ocorrer somente depois do trânsito em julgado desta decisão em respeito 

ao princípio da segurança jurídica.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da causa.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265551 Nr: 28861-52.2017.811.0055

 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: VINICIUS BRITO PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMARES FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS - 

OAB:18496-MT, DANIEL FEITOSA NARUTO - OAB:OAB/MS 13960, 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, 

WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:OAB/MS 14050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B

 Autos nº: 265551.

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.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216623 Nr: 7183-15.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR 7ª VARA, ESPOLIO DE ALBERTO 

AMBRÓSIO, ANGELA MARIA AMBRÓSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR NEVES BELEM, HARRI PSCHEIDT, IEDA 

MARA DEMOMI PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49.690, FLAVIO PELHE GIMENEZ - OAB:52.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9916-D, ANDRÉ KATSUYOSHI NISHIMURA - OAB:OAB/PR 

53.796

 Autos nº: 216623.

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que houve impugnação ao laudo 

pericial pelas partes, de modo que o perito ao ser intimado para prestar 

esclarecimentos, às fls. 228/245 apresentou manifestação às 

impugnações, bem como complementação ao laudo pericial, tendo em vista 

que os quesitos da parte requerida não foram respondidos.

Instadas a se manifestarem acerca da complementação ao laudo pericial, 

houve impugnação pelas partes às fls. 246/247, fls. 248/251 e fls. 

270/271.

 Diante disso, determino a intimação do perito judicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, prestar esclarecimentos.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275027 Nr: 4966-28.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1º VARA DE CUIABA-MT, EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOSMARA BATISTA ZUCCO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AL NEY DE JESUS CARDOSO - 

OAB:12114-B/MT, LUIZA IRACEMA ANTUNES - OAB:7668/MT, 

Peterson Faria Coura - OAB:11426-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 275027.

Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para pagar as despesas com a 

diligência do oficial de justiça (fls. 63), pois, referida despesa não está 

abrangida pela isenção, conforme estabelece o art. 460, § 2º da CNGC:

“Art. 460. Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o 

Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

 [...]

§ 2º As despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, correios e 

fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal e Municipal, 

por não constituírem custas ou emolumentos”. g.n.

Após, considerando que o ato deprecado foi devidamente cumprido, 

devolva-se a missiva com as baixas, anotações e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270633 Nr: 1677-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANDERSON SIMOES DA 

SILVA - OAB:3279

 Autos nº: 270633.
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 Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão que tramita na Vara Única da Comarca de 

Sapezal-MT (Nº Única: 3756-04.2017.811.0078 – cód. nº 104237), 

requerida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face de Douglas 

Henrique Gomes Oliveira, nos moldes autorizado pelo § 12 do art. 3º do 

Decreto-Lei n.º 911/69 (incluído pela Lei 13.043/2014).

 A apreensão do veículo foi realizada às fls. 44.

Às fls. 48/57 a parte requerida apresentou contestação.

Assim, considerando que a finalidade da presente é apenas a busca e 

apreensão do veículo, que já foi devidamente cumprida, compete a este 

juízo apenas a comunicação do juízo de origem acerca da apreensão, 

conforme § 13º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 e remessa da 

contestação apresentada.

Diante do exposto, determino seja oficiado o juízo da Vara Única da 

Comarca de Sapezal-MT, comunicando a apreensão do veículo objeto do 

processo Nº Única: 3756-04.2017.811.0078 – cód. nº 104237, devendo 

ainda ser encaminhada cópia da contestação apresentada.

 Após, arquive-se.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276426 Nr: 6049-79.2018.811.0055

 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: JW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276426.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 29, redesigno a audiência de conciliação, 

anteriormente agendada, para o dia 14 de agosto de 2018, às 13:00 horas, 

devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, atentando-se ao determinado no despacho de fls. 18.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282238 Nr: 10824-40.2018.811.0055

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 282238.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo 

Civil, sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o 

réu cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218754 Nr: 8886-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): LUCIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 218754.

 Vistos,

 Considerando que restou infrutífera a intimação da parte executada pelo 

correio, acerca da penhora on line realizada, com fulcro no art. 275 do 

Código de Processo Civil, determino sua intimação por oficial de justiça.

 Defiro o pedido de fls. 88 para que seja incluído também a restrição de 

emissão de documentos dos veículos localizados via Renajud, sendo certo 

a restrição de circulação e transferência já foi inserida, conforme fls. 

72/73.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227579 Nr: 16329-80.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA - 

ME, ERNILTON DA SILVA NUNES, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de hoje, efetuei pesquisa junto ao sistema RENAJUD 

e inseri as restrições nos veículos encontrados dos executados, 

conforme os extratos a seguir. Ocorre que, a exequente peticionou em fl. 

86, requerendo a penhora de bens imóveis. Sendo assim, intimo-a para 

manifestar se possui interesse na manutenção das restrições efetuadas 

junto ao RENAJUD e futura penhora dos veículos, além da penhora dos 

bens imóveis, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185276 Nr: 2921-56.2015.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PRADO MAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 185276.

 Natureza: Cautelar.

 Requerente: Yasuda Marítima Seguros S.A.

 Requerido: Francisco Prado Mauro.

 Vistos,

Trata-se de ação cautelar de produção antecipada de provas ajuizada por 

Yasuda Marítima Seguros S.A. em desfavor de Francisco Prado Mauro, 

visando a produção antecipada de prova pericial na colheitadeira de 

grãos, marca Case, modelo 2688.

Narrou a parte autora que na ação principal foi determinado o conserto da 
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colheitadeira de grãos, assim, sustentou ser necessária a produção da 

prova pericial antes de se realizar os reparos, para se verificar a natureza 

dos danos.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/77.

A inicial foi recebida às fls. 87/90, oportunidade em que foi deferida a 

liminar de antecipada de prova, conforme requerido na inicial e nomeado 

perito.

 Às fls. 93 o perito judicial apresentou proposta de honorários.

Às fls. 96/100 a parte requerida apresentou contestação, não se opondo 

ao pedido de produção de provas.

 O laudo pericial foi apresentado às fls. 123/125.

Os honorários do perito foram levantados às fls. 121 e fls. 128.

As partes foram intimadas acerca do laudo pericial, tendo a parte autora, 

às fls. 130/146, apresentado impugnação ao laudo pericial. A parte 

requerida não se manifestou acerca da perícia, conforme certidão de fls. 

151.

Às fls. 155/158 o Sr. perito judicial prestou esclarecimentos acerca da 

impugnação apresentada pela parte autora.

 Intimada para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo 

Sr. perito judicial, a parte autora às fls. 161alegou que o laudo pericial não 

é apto para esclarecer a causa do sinistro.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo 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.

A medida cautelar de produção antecipada de provas foi ajuizada sob a 

égide do Código de Processo Civil de 1973, que previa a possibilidade de 

produção de prova pericial antecipada quando houvesse receio de que 

pudesse se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 

na pendência da ação, vejamos:

“Art. 849. Havendo fundado receio de que venha a tornar-se impossível 

ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, é 

admissível o exame pericial.

Art. 850. A prova pericial realizar-se-á conforme o disposto nos arts. 420 

a 439”.

Assim, a antecipação da prova pericial estava amparada no art. 849 do 

CPC/73, tendo a parte autora demonstrado o fundado receio do 

desaparecimento dos elementos/vestígios necessários para a realização 

da perícia.

Superada a demonstração da necessidade da produção antecipada da 

prova, resta analisar se ela foi colhida regularmente.

Verifico que a perícia foi regularmente realizada, tendo o Sr. perito judicial 

apresentado respostas conclusivas a todos os quesitos apresentados 

pelas partes, bem como prestou os esclarecimentos necessários acerca 

da impugnação apresentada pela parte autora.

 No que tange as críticas lançadas pela parte autora em relação ao laudo 

pericial, entendo que elas somente têm cabimento quando da valoração da 

prova na ação principal, não cabível neste procedimento que apenas tem 

cunho homologatório.

 Neste aspecto, trago as lições de Humberto Theodoro Júnior (Curso de 

Direito Processual Civil - Processo de Execução e Cumprimento da 

Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008, v. II, p. 675):

 “A valoração da prova pertence ao juiz da causa principal e não ao juiz 

da medida cautelar. No curso do procedimento cautelar nem sequer há 

controvérsia ou discussão sobre o mérito da prova.”

Ante o exposto, diante da regularidade da prova pericial realizada (fls. 

123/125 e fls. 155/158), homologo-a para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, devendo a mesma ser valorada no processo principal e julgo 

extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Considerando que a requerida não resistiu à antecipação da prova, deixo 

de condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Permaneçam os autos em cartório pelo prazo de 1 mês para a extração de 

cópias e certidões pelos interessados.

Decorrido o prazo acima e certificado o trânsito em julgado, entregue os 

autos a parte requerente, nos termos do parágrafo único do art. 383 do 

Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277374 Nr: 6861-24.2018.811.0055

 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: LENIR TEREZINHA MELLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277374.

Natureza: Alvará judicial.

Requerente: Lenir Terezinha Mello da Silva.

Vistos

Trata-se de pedido de alvará judicial formulado por Lenir Terezinha Mello 

da Silva, com a finalidade de obter autorização judicial para o levantamento 

de valores referente a verbas rescisórias e saldos de contas bancárias 

em nome de seu falecido cônjuge Leomir Nunes da Silva.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 06/15.

Às fls. 16 foi determinada a intimação da parte autora para juntar a 

declaração de hipossuficiência ou recolher o pagamento das custas.

 Às fls. 17/18 a parte autora juntou a declaração de hipossuficiência.

Às fls. 19 foi deferida a gratuidade da justiça, bem como foi determinado 

que a parte informasse quanto a existência de herdeiros necessários e de 

bens a inventariar.

Às fls. 21 a parte autora informou a existência de inventário extrajudicial, 

informando que os herdeiros anuíram quanto ao levantamento de saldo de 

salário. Alegou ainda que foi nomeada como inventariante.

 É o relatório.

D E C I D O.

Nos termos da lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a ser partilhados, existem valores 

deixados pelo de cujus em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 No caso dos autos, conforme a parte autora relatou já FOI promovida a 

abertura de inventário extrajudicial, tendo, inclusive, incluído na relação de 

bens do espólio o valor de saldo de salário e verbas rescisórias.

 Diante disso, entendo que o pedido de alvará judicial não é a via 

adequada para o fim almejado pela parte autora, consoante dispõe o § 1º, 

art. 610, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao 

inventário judicial.

§ 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha 

poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil 

para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância 

depositada em instituições financeiras.”

 No mesmo sentido é o art. 3º da Resolução nº 35/2007 do CNJ:

“Art. 3. As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e 

divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos 

hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de 

bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à 

materialização das transferências de bens e levantamento de valores 

(DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 

financeiras, companhias telefônicas, etc.)”.

 Portanto, tenho que falta a parte autora interesse de agir sendo, portanto, 

carecedora da ação, de modo que não resta alternativa a esse juízo que 

não seja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, com fulcro no inciso I do art. 330 do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 270-13.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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): SCHUMACHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

AREIA E SEIXOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marques Araujo - 

OAB:3049-MT

 Autos nº: 7808.

 Vistos,

 Nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, defiro o pedido 

de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, 

conforme atualização do débito às fls. 421.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

 Defiro também o pedido de busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Após a consulta via RENAJUD, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, informar se possui interesse nos bens já penhorados e, 

caso os bens penhorados não sejam suficientes para satisfazer a dívida, 

deverá indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, 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).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9464 Nr: 2112-28.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº. 9464.

Vistos,

Diante do documento de fls. 401-vº/402, defiro o pedido de fls. 401.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196878 Nr: 12341-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES 

OLIVEIRA BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nestório Santana - 

OAB:18.406-A-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O, SILVIO HENRIQUE 

CORREA - OAB:9979-A

 Autos nº: 196878.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Carlos Augusto Ribeiro da Silva e outro.

 Executado: Henry Brisot e outra.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Carlos Augusto 

Ribeiro da Silva e Duílio Piato Júnior, em desfavor de Henry Brisot e Maylla 

Cristina Alves Oliveira Brisot, nos termos da petição de fls. 725/732.

 Às fls. 754/755 foi indeferido o pedido de cumprimento de sentença 

quanto à expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis objetos 

da ação. Por outro lado, foi recebido o cumprimento de sentença em 

relação aos honorários sucumbenciais, sendo determinada a intimação 

dos executados para pagar o valor do débito.

 A parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento em face da 

decisão acima que indeferiu a imissão na posse, contudo, o recurso foi 

desprovido, conforme fls. 816/820.

 A parte executada às fls. 808 requereu o parcelamento do débito, o que 

foi rejeitado pela parte exequente às fls. 812.

 Assim, Às fls. 821/825 foi realizada a penhora on line do valor do débito, 

a qual restou exitosa.

 A parte executada não se manifestou acerca da penhora on line (fls. 

828), tendo a exequente, às fls. 827, pleiteado pelo levantamento do valor.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que não houve impugnação pela parte executada quanto à 

penhora on line, na presente data realizei a transferência dos valores 

bloqueados para a conta única, convertendo a indisponibilidade em 

penhora.

 Diante da satisfação do débito executado, entendo que o processo deve 

ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Defiro o levantamento dos valores penhorados às fls. 824/825, pela parte 

exequente.

 Para tanto, deverá ser 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.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63398 Nr: 4936-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA 

CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI, ILDO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 4.575

 Autos nº: 63398.

 Vistos,

 A parte executada, às fls. 1450/1456 e fls. 1457/1459, requereu seja o 

feito chamado à ordem para que a multa de 1%, objeto do cumprimento de 

sentença, seja aplicada sobre o valor dos honorários advocatícios ora 

executados e não sobre o valor atualizado da causa ou que ela seja 

reduzida equitativamente, por ser manifestamente excessiva.

 Requereu ainda o imediato desbloqueio dos valores constritos, aduzindo 

se tratar de valores necessários a subsistência e por serem inferiores a 

40 salários mínimos.

 A parte exequente se manifestou às fls. 1460/1471 requerendo a rejeição 

dos pedidos, a condenação da parte executada em ato atentatório à 

dignidade da justiça, o levantamento dos valores depositados e 

bloqueados, bem como a expedição de ofício a Cooperativa de Crédito 

Sicredi para informar acerca da existência de quotas de capital social em 

nome dos executados.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se infere dos autos, às fls. 1420/1424 Luiz Mariano Bridi 

requereu o cumprimento de sentença em face de José Crestani e outros, 

visando o recebimento dos honorários de sucumbência e da multa de 1% 

sobre o valor atualizado da causa, instruindo a petição com memória de 

cálculo.

 Às fls. 1427/1433 a parte executada comprovou o pagamento apenas do 

valor correspondente aos honorários de sucumbência, deixando de pagar 

o débito referente à multa de 1%, também objeto do cumprimento de 

sentença.

 Assim, às fls. 1444/1449 foi deferida a penhora on line do débito 

remanescente, a qual restou parcialmente exitosa. Foi, então, determinada 

a intimação da parte executada para se manifestar acerca do bloqueio, 

nos termos do que dispõe o art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, 

que assim estabelece:

“Art. 854.

 [...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.

 Desse modo, o prazo de 05 dias concedidos para a parte executada se 

manifestar após a penhora on line, destina-se exclusivamente à 

demonstração que as verbas penhoradas são impenhoráveis (art. 833, 

inciso, IV, do CPC) ou que houve excesso de garantia do juízo ao bloquear 

valor acima do executado, como por exemplo, no caso de penhorar o 

montante de mais de uma conta corrente.

 Nesse sentido:

“Agravo de instrumento contra decisão determinou à Agravante se 

manifestar sobre a penhora online realizada, no prazo de 05 dias, na 

forma do art. 854 § § 2º e 3º do CPC. Ação em fase de cumprimento de 

sentença. Afigura-se desarrazoada a alegação da agravante de que 

pretenso excesso na planilha do débito impediria o início da execução. A 

agravante não efetuou espontaneamente o pagamento do débito, nem 

comprovou o seu pagamento após o início da execução, mostrando-se 

adequada a realização da penhora online pelo juízo da Primeira Instância. 

O prazo de 05 dias, objeto do presente recurso, não se confunde com a 

concessão de prazo para oposição de impugnação, destina-se 

exclusivamente à demonstração que as verbas penhoradas são 

impenhoráveis (art. 833 inciso IV do CPC) ou que houve excesso de 

garantia do juízo ao bloquear mais de uma conta corrente e/ou de 

investimento de titularidade do executado. Conhecimento e não provimento 

do agravo de instrumento”. (TJRJ. Agravo de Instrumento 

0028497-29.2017.8.19.000. Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor. 

Des(a). JDS Ricardo Alberto Pereira. Julgamento: 22/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A 

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA SOBRE O BLOQUEIO ON LINE DA QUANTIA 

REMANESCENTE.1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

2015.APLICABILIDADE.2. PENHORA ON LINE DOS VALORES 

REMANESCENTES COBRADOS EM SEDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. MEDIDA AUTORIZADA PELO ARTIGO 854, § 

3º, INCISO II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE TEMA JÁ PRECLUSO. 

IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.3. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJPR - 8ª C.Cível - AI - 

1565239-0 - União da Vitória - Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime - J. 

10.11.2016).

 Assim, das matérias deduzidas pela parte executada às fls. 1450/1456 e 

fls. 1457/1459, a única que cabe análise nesse momento processual é a 

alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados, a qual passo a 

apreciar.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados são impenhoráveis, 

nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, por se tratarem de 

valores necessários a subsistência e por serem inferiores a 40 salários 

mínimos.

 O art. 833, incisos X, do Código de Processo Civil, estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos”;

 No entanto, a parte executada não comprovou que as contas bancárias 

sobre as quais incidiram as constrições judiciais se tratam de caderneta 

de poupança e muito menos que esses valores são necessários à 

subsistência.

 Portanto, afasto a alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, 

do Código de Processo Civil e mantenho a constrição dos valores.

 Com relação às insurgências apresentadas pela parte executada acerca 

da multa de 1% executada, elas deveriam ter sido feita meio de 

impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno, não 

cabendo mais sua discussão nesse momento processual, pois operada a 

preclusão temporal.

 De todo modo, registro que a multa de 1% foi fixada pelo STJ em razão do 

recurso interposto pela parte executada ter sido manifestamente 

inadmissível, tendo constado expressamente que a multa era sobre o valor 

atualizado da causa, sendo que naquela ocasião não houve nenhuma 

insurgência da parte executada e a decisão transitou em julgado sem a 

interposição de recurso (fls. 1392).

 Assim, operada a coisa julgada, ela se torna imutável. Dar interpretação 

diversa do que foi decidido, conforme pretende a parte executada, sem 

sombra de dúvidas, fere a coisa julgada.

 Também não há que se falar redução da multa aplicada. Primeiro porque 

não se trata de matéria de ordem pública e, conforme acima registrado, 

deveria ter sido alegada em impugnação ao cumprimento de sentença. 

Segundo porque o disposto no art. 412 e 413 do Código Civil se referem à 

redução de cláusula penal, não possuindo qualquer singularidade com a 

multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/73.

Ante o exposto, rejeito os pedidos de fls. 1450/1454 e fls. 1457/1458 e 

converto a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do 

valor à conta única.

Deixo de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por 

entender não restar caracterizada a intenção maliciosa da parte 

executada em empregar ardis e meios artificiosos para protelar a 

execução.

Defiro o pedido de expedição de ofício a Cooperativa de Crédito Sicredi, 

conforme requerido pela parte exequente no item “e” da petição de fls. 

1460/1471.

Com a resposta do ofício, intime-se a parte exequente para requerer o que 

de direito.

 Por fim, defiro o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente 

às fls. 1430 e dos valores penhorados via Bacenjud às fls. 1447/1449.

 Para tanto, deverá ser 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 
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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.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 24828 Nr: 655-82.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, PAULA LAUDISSI - OAB:228728/SP, WESLEY 

LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONNY ALVES DE SANTANA 

- OAB:22158-O, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Autos nº: 24828.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 353, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, informar se ainda possui interesse na penhora do veículo 

GM/Corsa Hatch.

 Após, conclusos para analise do pedido de fls. 353.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25835 Nr: 2098-68.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, ROSANGELA MARIA PEDROSO - OAB:8271 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 Autos nº: 25835.

Vistos,

Às fls. 299 os advogados da parte executada informaram a renúncia ao 

mandato outorgado, no entanto, não comprovaram que realizaram a 

comunicação da renúncia ao mandante, a fim de que ele nomeie sucessor.

Assim, intimem-se os advogados subscritores do petitório de fls. 299, para 

que comprovem o recebimento da notificação pelo executado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de restar inalterada a representação do 

executado.

Após a comprovação da notificação do executado conforme acima 

determinado, aguarde-se o prazo de 15 dias para que haja a constituição 

de novo procurador.

Decorrido o prazo acima sem que a parte executada tenha constituído 

novo procurador, determino seja realizada sua intimação pessoal para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob 

pena do processo seguir a sua revelia.

Após a regularização da representação, intime-se a parte executada 

acerca do pedido de adjudicação de fls. 298.

Em seguida, conclusos para análise do pedido de fls. 298.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157225 Nr: 5840-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMP. EXP LTDA- UNEPXIMIL SOFTWAER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TOLEDO 

GONSALES - OAB:325.364-SP, FABIO DE ARAÚJO NETO - 

OAB:262.786-SP, Rodolfo Moreira Ziggiatti - OAB:327.913

 Autos nº: 157225.

Vistos,

Defiro a penhora no rosto dos autos do processo nº 

0017371-31.2013.4.01.3500, que tramita perante a 4ª Vara Federal de 

Goiás, de eventual crédito em favor da executada, conforme postulado às 

fls. 182/183.

Formalizada a penhora, intime-se a executada, nos termos do art. 841 do 

Código de Processo Civil.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159894 Nr: 9249-70.2013.811.0055

 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): MARCELO RODRIGUES LOPES CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos nº: 159894.

 Vistos,

 HSBC Finance Brasil S.A. – Banco Múltiplo, às fls. 135/136, opôs 

embargos de declaração com efeitos infringentes em face da sentença de 

fls. 133, alegando a existência de contradição, em razão da ação de 

execução ter sido extinta antes do trânsito em julgado da sentença que 

acolheu os embargos à execução.

 A parte embargada se manifestou às fls. 138/142, pugnando pela rejeição 

dos embargos de declaração, em razão de não existir o vício apontado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 143).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do 

meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 
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constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 133, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27511 Nr: 925-72.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT

 Autos nº: 27511.

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito, devendo ser deduzido 

o montante já levantado às fls. 212.

 Após, expeça-se carta precatória para penhora, avaliação e alienação 

dos veículos localizados via Renajud, devendo a parte executada ser 

intimada acerca dos atos praticados pelo juízo deprecado.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 54438 Nr: 4056-21.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 54438.

Vistos,

A parte Exequente, às fls. 182/186, requereu que seja oficiado o 

DETRAN/MT para que se proceda a suspensão da habilitação do 

Executado.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Em regra, o devedor responde com seu patrimônio para 

satisfação da dívida, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo 

Civil e art. 391 do Código Civil, sendo que atualmente há somente uma 

exceção à regra que autoriza a responsabilização pessoal, que é a prisão 

civil do devedor de alimentos, disposta no art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Por outro lado, embora o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize 

que o juiz utilize outras medidas para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, é evidente que essas medidas não podem extrapolar o que a 

própria norma preceitua a respeito da responsabilização do devedor, bem 

como não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento 

da obrigação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. MEDIDAS 

EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o artigo 797, caput, do 

Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no 

interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre 

limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, 

entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese 

o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua 

aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade 

e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o 

esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de 

cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida 

excepcional. 3. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a 

utilização de veículo ou a frequência de viagens ao exterior pelos 

devedores, a medida de suspensão da CNH e do passaporte dos 

executados, além de não guardar qualquer relação com o objeto da 

execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito. 4. Não 

vislumbrado o arcabouço fático a justificar a adoção da medida que deve 

ser empregada de forma excepcional deve ser indeferido o pedido de 

suspensão da CNH e do passaporte dos devedores. 5. Agravo de 

instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF – 0712102-51.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, 6ª Turma Cível)

 Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH do Executado, 

eis que não há elementos suficientes nos presentes autos que 

demonstrem a pertinência e a necessidade da utilização desta medida 

excepcional.

 Diga a parte exequente, no prazo de 15 dias, se ainda possui interesse 

na penhora das duas colheitadeiras de fls. 170. Em caso positivo, deverá 

recolher o valor da diligência do oficial de justiça.

 Caso a parte exequente permaneça inerte, determino a suspensão da 

execução por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 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).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123735 Nr: 2746-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162-O/MT

 Autos nº: 123735.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 157, tendo em vista que a ordem preferencial está 

garantida com a penhora no rosto dos autos realizada em 19/02/2018 (fls. 

151).

 Por conseguinte, aguarde-se a vinculação dos valores decorrentes da 

penhora no rosto dos autos a este processo, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

 Decorrido o prazo e não havendo valores vinculados, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 
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do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124638 Nr: 3625-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA, NILSON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA, NIUZA MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 124638.

 Vistos,

 Inicialmente, determino seja novamente tentada a intimação da cônjuge do 

executado Filemon Malaquias Silveira acerca da penhora de fls. 107.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, juntar cópia 

atualizada da matrícula do imóvel penhorado às fls. 107.

 Após, expeça-se carta precatória para a avaliação e alienação do imóvel 

penhorado às fls. 107, devendo a parte executada ser intimada acerca 

dos atos praticados pelo juízo deprecado.

 Outrossim, considerando que não houve impugnação pela parte 

executada quanto à penhora on line, na presente data realizei a 

transferência dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a 

indisponibilidade em penhora.

 Defiro o levantamento dos valores penhorados às fls. 204/205 pela parte 

exequente.

 Para tanto, deverá ser 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.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207963 Nr: 409-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLYSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO, ANDERSON 

LIMA DOS SANTOS VERCIANO, EDVALDO VERSIANO DOS SANTOS, 

ANDYARA LIMA DOS SANTOS VERCIANO, MARIA VIEIRA LIMA 

VERCIANO, ILDA DOS SANTOS VERCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente do saldo devedor das 

CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 11.807,22 (onze mil, oitocentos e 

sete mil e vinte e dois centavos), e TAXA JUDICIÁRIA no valor de 

R$11.499,95 (onze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e 

cinco centavos) cujo valores devem ser recolhidos em guias próprias ao 

FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e 

Taxas final ao remanescente), juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas. Bem como ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos comprovantes. 

Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os pagamentos será 

emitida Certidão de Débito relativa aos valores das custas e taxas e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - DCA e ao 

IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser 

distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162054 Nr: 13122-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Autos nº: 162054.

Vistos,

Acolho o pedido de fls. 271.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quais 

são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, 

sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos 

do art. 774 do CPC e sujeição de multa de até 20% do valor atualizado do 

débito.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272946 Nr: 3381-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERIO ANDRADE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANNA DUARTE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272946.

Vistos,

Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por Jerio 

Andrade de Lima em desfavor de Rayanna Duarte Mota, ambos 

qualificados.

 Alega a parte Requerente que foi vítima de um estelionato ao tentar 

realizar a compra de uma motocicleta, no valor de R$ 26.000,00.

Sustenta que manteve contato com Bruno Silva Nascimento, proprietário 

da moto, para realizar referida compra. Todavia, afirma o Requerente, que 

uma pessoa de nome Edson, passou a intermediar a compra, com o 

conhecimento do proprietário do veículo.

Segue narrando que Edson informou uma conta para depósito, sendo esta 

em nome da Requerida.

Ocorre que realizadas as negociações, bem como tendo sido efetuado o 

depósito do valor cobrado pelo veículo, o Requerente solicitou as chaves 

do ao proprietário do bem, Sr. Bruno, tendo ele informado que não recebeu 

nenhum valor.

Nesse instante, afirma o Requerente que se deu conta se tratava de um 

estelionato, motivo pelo qual lavrou um Boletim de Ocorrência e, em 

seguida, conseguiu junto ao SINCOOB, agência de Cuiabá-MT, que fosse 

bloqueada a conta da Requerida para análise, sendo informado que já 

havia sido sacado o valor de R$ 9.000,00.

Alega que, embora a referida instituição financeira tenha bloqueado o 
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valor junto a conta bancária da requerida, ela não pode devolver o 

montante ao requerente sem autorização judicial.

 Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja 

determinada a imediata devolução do valor de R$ 17.000,00 que consta na 

conta corrente da Requerida.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/19.

Às fls. 20/21 foi determinada a emenda da inicial para que o Requerente 

indicasse a tutela final, adequando-se os autos a via processual 

adequada.

Às fls. 23//24 o Requerente apresentou que a tutela final que se busca é o 

levantamento do valor que se encontra bloqueado, sendo que a ação 

principal a ser proposta é declaratória de nulidade de ato jurídico c/c 

danos materiais.

É o necessário à análise e decisão.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma antecedente, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar a devolução imediata do valor que se encontra depositado na 

conta corrente nº 304611, Agência 4425, SICOOB de Cuiabá-MT, em nome 

da Requerida, para a conta bancária de titularidade do Requerente.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 Compulsando os autos, verifico que embora o Requerente tenha instruído 

a inicial com cópia do depósito realizado à Requerida e do boletim de 

ocorrência, não apresentou nenhum documento do banco SICOOB de 

Cuiabá-MT noticiando o bloqueio dos valores na conta bancária da 

Requerida.

 Por outro lado, caso o valor de R$ 17.000,00 ainda esteja bloqueado e 

venha a ser desbloqueado, existe o risco da Requerida levantar o valor e 

comprometer o resultado útil do processo.

 Desse modo, a medida que se apresenta mais cabível nesse momento, é 

que seja determinado ao banco SICOOB de Cuiabá-MT que mantenha o 

valor bloqueado junto a conta bancária da Requerida, não existindo 

elementos suficientes para se determinar, ab initio, a liberação do valor ao 

Requerente.

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência postulada, para 

determinar que os valores discutidos na presente ação, que se encontram 

bloqueados na conta bancária da parte Requerida, permaneçam 

bloqueados até a resolução lide.

Para tanto, oficie-se a instituição financeira para que mantenha os valores 

depositados na conta de titularidade da Requerida bloqueados, qual seja, 

Conta Corrente 304611, Agência 4425, SICOOB, em Cuiabá/MT.

Diante da concessão parcial da tutela antecipada, intime-se a parte 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que 

determina o art. 303, § 1º, I, do Código de Processo Civil, aditar a petição 

inicial, complementar sua argumentação, juntar novos documentos e 

confirmar o pedido de tutela final, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Cite-se a parte Requerida para que tenha conhecimento da presente ação 

e da tutela antecipada concedida. Advirta-a que o prazo para apresentar 

contestação será concedido após o aditamento da inicial pela parte 

Requerente.

Após, venham os autos conclusos para a análise da emenda à inicial ou 

extinção do processo (artigo 303, §1º - caso não haja a emenda pelo 

autor).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282192 Nr: 10784-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 282192.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120841 Nr: 37-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO FERREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do demonstrativo de cálculo efetuado pelo Contador Judicial.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119845 Nr: 9822-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, analisando os comprovantes de resgate de depósito judicial 

referentes aos presentes autos, em anexo, verifica-se que tais 

descontos/diferença de valores referem-se ao desconto de imposto de 

renda e tarifa de transferência de TED/DOC, razão pela qual, intimo a parte 

autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252455 Nr: 18803-87.2017.811.0055

 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: ALEXANDRO GARCIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13.451

 Vistos,

Inicialmente, ressalta-se que não merecem prosperar as impugnações à 

assistência judiciária gratuita apresentadas pelas partes, na medida em 

que não trouxeram qualquer documento que sustentassem suas 

alegações.

Desse modo, concedo ao requerido os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Oportunize-se contraditório a parte requerida/reconvinte quanto à 

contestação à reconvenção apresentada, no prazo legal.

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231837 Nr: 20690-43.2016.811.0055

 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): P. B. DAVILA & CIA LTDA ME - MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO AURORA, DEPOSITO DE AREIA RIO VERMELHO, RIBAS 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA ME, M. B. SANTOS NETO - ME, 

TERRAPLAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DEPOSITO PAULINHO DA 

AREIA, H. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, FALCAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO E AGRICOLA LTDA-ME, ALVORADA MADEIRAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DEPOSITO DE AREIA SÃO JOAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:3881/MT, ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF - OAB:15.919/MT, 

CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE PACHECO - OAB:214052/SP, 

FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17819/O, GILMAR BENTO DE 

SALES - OAB:12338/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 [...]Analisando detidamente aos autos, verifica-se que todos os 

documentos indispensáveis para a analise do feito não foram 

colacionados aos autos, razão pela qual determino que se oficie a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, encaminhe as seguintes informações:•Cópia das licenças ambientais 

para a atividade de depósito de areia em nome das requeridas.•Cópia dos 

requerimentos para licença ambiental da atividade de depósito de areia em 

nome das requeridas no período compreendido entre o ajuizamento da 

ação (30/11/2016) até a presente data.•Informações referente a 

pendências eventualmente existentes para a expedição da licença de 

depósito de areia em nome das requeridas.Expeça-se mandado de 

constatação, com o fim de verificar a existência da atividade de depósito 

de areia pelas empresas requeridas.Posteriormente, promova vista dos 

autos ao Ministério Público Estadual, no prazo legal, e encaminhe os autos 

conclusos para julgamento.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191177 Nr: 7642-51.2015.811.0055

 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: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANY MARCELINA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, com fulcro nos artigos 701, §2º e 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória, constituindo em título executivo judicial os valores de 

R$6.700,00, R$21.000,00, R$10.000,00, R$20.000,00, R$20.000,00, 

R$20.000,00, R$46.000,00, R$46.000,00 e R$46.000,00 representados, 

respectivamente, pelos cheques n.º 850071, 850074, 850076, 850077, 

850079, 850093, 850094 e 850095, sacado do Banco do Brasil S/A (fl. 

13/15).Em se tratando de ação utilizada para a cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data da emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação (REsp 1556834/SP – Tema 

942).Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono 

do requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da condenação, 

atentando-se principalmente para ausência de resistência e singeleza da 

demanda.Certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor para que traga 

planilha atualizada, nos termos da presente decisão, em seguida, cite-se a 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do débito.Sendo pago o valor 

pelo executado, nos moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se 

desde já o alvará em favor do exequente, atentando-se à Secretaria para 

os poderes outorgados na procuração.Não ocorrendo o pagamento, 

expeça-se de mandado de penhora e avaliação de bens do executado 

para satisfação do crédito, nos termos do §3º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.Procedam-se às retificações necessárias.Publique-se. 

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191187 Nr: 7660-72.2015.811.0055

 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: SADY ELIAS SOLETTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE ARAUJO PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, com fulcro nos artigos 701, §2º e 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória, constituindo em título executivo judicial o valor de R$18.000,00 

representado pelo cheque UA-000044 à fl. 13.Em se tratando de ação 

utilizada para a cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir 

da data da emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação (REsp 1556834/SP – Tema 942).Em atenção ao princípio da 

causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios do patrono do requerente, os quais estabeleço 

em 10% do valor da condenação, atentando-se principalmente para 

ausência de resistência e singeleza da demanda.Certificado o trânsito em 

julgado, intime-se o autor para que traga planilha atualizada, nos termos da 

presente decisão, em seguida, cite-se a requerida para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes 

pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor 

do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração.Não ocorrendo o pagamento, expeça-se de mandado de 

penhora e avaliação de bens do executado para satisfação do crédito, 

nos termos do §3º do artigo 523 do Código de Processo Civil.Procedam-se 

às retificações necessárias.Publique-se. Intime-se e se cumpra

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-, LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos,

Consoante item 5 do acordo de fls. 578/581 e a petição de fl. 600, 

proceda-se a entrega do recibo de transferência ao executado, mediante 

recibo nos autos.

No mais, permaneçam os autos suspensos até o cumprimento integral do 

acordo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184757 Nr: 2509-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do CPC, estabelece como prioritária a penhora 

de dinheiro e art. 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BacenJud postulado pelo(s) exequente(s) 

em desfavor do(s) executado(s).

Considerando que a diligência restou frustrada, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, sob pena de 

suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do Novo CPC.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160807 Nr: 10955-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MADALENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PONTES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 72, em desfavor do executado, no valor da 

última atualização nos autos (fl. 73/v).

Considerando que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente, devendo apresentar conta para depósito 

dos valores, intimando-o, posteriormente, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Após, voltem me para apreciação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136047 Nr: 6266-69.2011.811.0055

 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): MACIEL DA COSTA & SILVA LTDA, NELSON 

MACIEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, oportunize-se manifestação do advogado Luiz Mariano Bridi 

acerca da petição de fls. 202/203, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o expresso desinteresse do exequente (fl. 206), promova-se o 

levantamento da restrição judicial de fl. 94.

Outrossim, proceda-se a vinculação dos valores bloqueados via sistema 

Bacenjud aos presentes autos.

Considerando a ausência de bens para garantir a execução, intime-se o 

exequente para que promova o prosseguimento do feito, com a indicação 

de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, visto que citados por edital (fl. 72) e com atuação de curadoria 

especial, os prazos para os executados fluirão da carga dos autos à 

Defensoria Púbica, nos termos do §1º do artigo 186 do Código de 
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Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124005 Nr: 3013-10.2010.811.0055

 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: JOSÉ DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, ELIAS ALVES FERRO - OAB: OAB/MT 

11.838, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos,

Recebo a renúncia dos patronos do requerido (fls. 560), visto que 

preenchidos os requisitos do artigo 112 do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se o requerente para que regularize sua representação 

processual, no prazo legal.

Intime-se pessoalmente o perito judicial Dr. Brasil Sales Neto Filho para que 

compareça a audiência de instrução designada para o dia 09 de agosto de 

2018 às 14h00min (MT), com o fim de responder os quesitos 

complementares apresentados pelas partes, sob pena de condução 

coercitiva.

Ressalta-se que na audiência de instrução será deliberado quanto à 

necessidade de instauração de procedimento administrativo para 

apuração da conduta funcional do perito judicial.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145090 Nr: 4751-62.2012.811.0055

 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: ROBERTO MARCIO CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15.549-O/MT, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT, 

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:OAB/MT 18.678-A, SILMARA RUIZ 

MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Roberto 

Marcio Christ, em desfavor de Banco Pan S/A, objetivando o percebimento 

por condenação em ação revisional.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270679 Nr: 1729-83.2018.811.0055

 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: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALLES ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que restou infrutífera a tentativa de citação da parte 

requerida (fl. 60) e que o endereço obtido através dos sistemas 

conveniados é mesmo da exordial, defiro o pedido retro, determinando-se 

a citação da requerida Salles Armazéns Gerais Ltda. EPP por Oficial de 

Justiça, para que, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257484 Nr: 22696-86.2017.811.0055

 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: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizado por Asppom/ts. Assoc. dos 

Praças Policiais Militares de Tangará da Serra-Mt em face de Hebert José 

Pereira Mariano, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 67/68, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 20/01/2019, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276123 Nr: 5795-09.2018.811.0055

 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: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Celso Riciardi, RURAL 

SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO CELSO RICIARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT
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 Vistos,

Recebo os embargos opostos pelo requerido Rural Soluções e Serviços 

Ltda. às fls. 64/93 que deverão ser processados nos próprios autos, 

devendo ser observado o procedimento ordinário, conforme prevê o artigo 

700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, aguarde-se o retorno do Aviso de Recebimento expedido à fl. 63 

para fins de citação do Espólio de Antônio Celso Ricardi.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188638 Nr: 5535-34.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Em razão da condição de idoso, tramite-se o feito com a prioridade aos 

demais, em razão da condição de portador de deficiência física, conforme 

art. 1048, I do CPC e art. 71 da lei nº 10.741/03.Quedando-se o exequente 

inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, 

suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do CPC, o qual 

poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155046 Nr: 3658-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DO NASCIMENTO, JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 [...]Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa e honorários, se ainda não 

incluída no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na 

inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, do CPC.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa 

a tramitar como cumprimento de sentença somente em relação ao 

exequente Banco Bradesco S/A e o executado Antonio do Nascimento.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 2373-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BONATTO - OAB:54585 

OAB/PR, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 Vistos.,

Cuida-se de ação de execução movido por Jair Demetrio em face de 

Banco do Brasil S/A, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

 O executado pugnou a extinção do feito, após realização de penhora 

online fl. 88.

 Por conseguinte o exequente postulou pela expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores depositados.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se a expedição do alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados, atentando-se aos dados bancários fornecidos à fl. 96.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154423 Nr: 3058-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RODRIGUES LEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Osmar Rodrigues Ledo 

em desfavor de Banco Itaú S/A, objetivando o cumprimento das 

obrigações impostos na sentença de fls. 164/165.

Praticados atos processuais, realizou-se diligência junto ao sistema 

Bacenjud, com a penhora do débito dos autos (fl. 179) e posterior 

levantamento do Alvará Eletrônico 212359-2/2016 (fl. 227).

Além disso, procedeu-se o levantamento do Alvará Eletrônico 

302892-5/2017 em favor do requerido (fl. 252).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelo executado.

Por fim, cumpra-se a Sra. Gestora Judiciária as orientações descritas no 

Provimento n.º 12/2017/CGJ, com o encaminhamento dos autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154816 Nr: 3429-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARROSA E OLIVEIRA E CIA LTDA, 
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ELIZABETE PEREIRA VIEIRA

 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:

 Vistos,

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotadas as tentativas de localização do executado.

Nesse passo, considerando-se as infrutíferas tentativas de citação dos 

executados, diligencie-se junto aos demais órgãos conveniados perante o 

Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço daquele.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do executado, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7936 Nr: 410-47.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA SILVA FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos.

Considerando o desinteresse do exequente na manutenção dos veículos 

penhorados às fls. 342/344, procedo com o levantamento da penhora e a 

baixa das restrições no Sistema Renajud conforme extrato anexo.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de suspensão e posterior arquivamento, nos 

termos do art. 921 do CPC.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano.

Decorrido o prazo supra, sem qualquer impulsionamento, arquive-se o 

feito, nos termos artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado 

a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que 

o prazo da prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso 

(artigo 921, § 4º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171107 Nr: 12832-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELI MARASCA, JOACIR MARASCA, 

ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 152, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço atualizado da executada Marieli Marasca, visto 

que os demais executados já foram devidamente citados (fl. 123).

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da executada Marieli Marasca, com 

as advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192387 Nr: 8826-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial. O exequente em fl. 

32/33 requer diligência para localização do endereço do executado via 

Infojud Renajud e Bacenjud. Contudo, considerando que o Sistema Infoseg 

abrange as informações de endereços junto à Receita Federal, surtindo o 

mesmo resultado, entendo pertinente as buscas junto a este sistema para 

tentativa de localização do endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização do executado, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do requerido, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254320 Nr: 20097-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONÍSIO JORGE ANDRZEJEWSKI, SILEY 

VILARINDO DE ALMEIDA ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizado por Via Fertil Produtos 

Agropecuários Ltda em face de Deonísio Jorge Andrzejewski e Siley 

Vilarindo de Almeida Andrzejewski, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 44/47, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 30/08/2018, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259577 Nr: 24510-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Rejane Duarte em 

desfavor de Sandra Maria Pinheiro, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.
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Contudo, à fl. 48 a parte requerente postula pela desistência da ação e o 

desentranhamento das cártulas de cheque juntadas aos autos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade deferida.

Proceda-se o desentranhamento das cártulas de cheque de fls. 17/18, 

devendo os mesmos ser substituídos por cópia, as quais serão 

providenciadas pelo requerente.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281698 Nr: 10400-95.2018.811.0055

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE JESUS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Volkswagen S/A em face de Anderson de Jesus Torres, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 25-v°).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282067 Nr: 10692-80.2018.811.0055

 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): MACIEL RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Maciel Rodrigues da 

Costa, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 20V).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280504 Nr: 9422-21.2018.811.0055

 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: MARIA JOANA SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO AURICCHIO CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO AR QUANTO A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA , ONDE NÃO FOI A REFERIDA PARTE QUE ASSINOU O 

AR(FLS. 60)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 25-07.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S\A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT, CELSO DOS SANTOS, JOAO GOBBO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, ISANDIR 

OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653

 Autos cod. 1718

Vistos,

 Em que pese eventual divergência entre o Juízo Deprecante e Deprecado 
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quanto a natureza da impugnação, qual seja, se a mesma se refere 

exclusivamente a regularidade da avaliação e atos atinentes a publicidade 

da Hasta Pública ou se a mesma versa sobre a regularidade da penhora 

deva ensejar a instauração de conflito de competência, reputo que uma 

vez que já se encontra prejudicada a praça anteriormente designada, 

inexiste qualquer razão para se diferir o amplo contraditório.

Assim, colha-se a manifestação de todas as partes sobre as 

impugnações apresentadas e informações prestadas pelo Leiloeiro, 

oportunizando-se inclusive a manifestação das partes quanto a interesse 

na realização de audiência de conciliação, seja para eventual acordo 

quanto ao objeto da execução ou mesmo eventual acordo processual 

atinente a tramitação do feito.

 Apresentada a manifestação das partes ou certificado o decurso do 

prazo para tanto, voltem-me conclusos.

Ciência ao Juízo Deprecado.

Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2517 Nr: 1000-92.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Intimação do advogado da parte exequente do saldo devedor das 

CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES no valor de R$ 58,38 

(cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), cujo valores devem ser 

recolhidos em guias próprias ao FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE 

www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao remanescente), juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas. Bem como ao pagamento das custas 

ao contador não oficializado no valor de R$ 14,81, (quatorze reais e 

oitenta e um centavos), devendo este último valor ser depositado na conta 

corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280794 Nr: 4338-56.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXANDER FRODER - 

OAB:9699

 Estado de Mato GrossoPoder JudiciárioTribunal de JustiçaVálido como 

atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e 

Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 21/06/2018Dados 

GeraisExecução Número: 4338-56.2011.811.0055Nome Reeducando: John 

Lennon Souza CunhaPena Data do Fato Início Cumprimento Livramento 

Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 7a 6m 21d 09/06/2010 

10/06/2010 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 5a 10m 20d 04/04/2012 

04/04/2012 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 12a 6m 0d 27/12/2014 

03/01/2015 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - Hediondo Reincidente 2a 0m 

0d 27/12/2014 03/01/2015 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum 3a 0m 0d 

06/12/2009 06/12/2009 1/3 - Comum Primário 1/6 - ComumQuantidade total 

de Dias Multa: 110Dias RemidosRemiçõesObservações9 Fls. 18421 Fls. 

20415 Fls. 20521 Fls. 274Data de Prisão Definitiva: 06/12/2009Total da 

Pena: 30a 11m 11dRegime Atual: FechadoData base para progressão de 

regime 03/01/2015 Informações para progressão de regimeData para 

progressão de regime 20/07/2024Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - Detração* - Remição - 1 

dia03/01/2015 + 9a 8m 22d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 66 - 1Pena Cumprida: 

(Data-base - Data Início) - Interrupção(03/01/2015 - 06/12/2009) - 0a 0m 

0d(5a 0m 28d) - 0a 0m 0d = 5a 0m 28dData base para Livramento 

Condicional 06/12/2009 Informações sobre livramento condicionalData 

Livramento Condicional 23/09/2028Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia06/12/2009 + 18a 11m 23d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 66- 1Pena Restante 

a partir da data Atual 22a 2m 20d Informações sobre término da 

PenaFórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena 

Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia06/12/2009 + 30a 11m 11d 

+ 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 66- 1Pena Cumprida até data Atual 8a 6m 15dData 

d o  T é r m i n o  d a  P e n a :  1 1 / 0 9 / 2 0 4 0 D e m a i s 

Observações____________________________________________ 

LUZILENE ARAÚJO PIMENTEL LUZ - Matrícula: 4319

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267508 Nr: 30287-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE OLIVEIRA MORAES, ELTON 

RODRIGUES SILVA, WILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Autos nº: 30287-02.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 267508.

 Vistos etc.

1) RECEBO os recursos interpostos às fls. 195 e 213, nos termos do art. 

593, inc. I c/c art. 600, ambos do CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos às partes apelantes para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no mesmo 

prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada para contra-arrazoar.

3) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

4) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 04 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDUINO LIDIO 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 02/08/2018, às 14h30min, 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: 1001065-35.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES MACEDO (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 02/08/2018, às 15h00min, 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: 1001066-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO FELIX BARBOSA FILHO (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 02/08/2018, às 15h15min, 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: 1001064-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI GOMES DOS SANTOS E SANTOS (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 02/08/2018, às 14h45min, 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: 1001067-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO DOS SANTOS (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 02/08/2018, 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: 1001068-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA CAROLINA DE MOURA (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 02/08/2018, 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: 1001073-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRIELLE OLIVEIRA DIAS (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 02/08/2018, 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: 1001074-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA SILVA GOMES (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 02/08/2018, 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: 1001062-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA DUARTE (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 02/08/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA (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 02/08/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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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: 1001641-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CHAVES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (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 14/08/2018, às 14h45min, 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: 1001642-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RUVIO SEMENCATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES PEREIRA NOLETO NETO (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 14/08/2018, às 15h00min, 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: 1001644-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS TRAVAGINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 14/08/2018, 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: 1001645-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE ANDRADE DE SOUZA (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 20/08/2018, às 13h30min, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001360-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA 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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012053-98.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS TEIXEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Certifique-se quanto à intimação do reclamante para 

manifestação acerca da contestação. Verifico a necessidade de 

produção de provas em audiência. Designo o dia 25 de julho de 2018, às 

13h30, para realização de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se 

as partes, cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de 

advogado, podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a 

prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas 

intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no 

máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001307-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMARAL OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação, Intimo a parte Reclamante para, 

querendo, impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FARIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

SAMUEL ALFELI (EXECUTADO)

ISABEL DE FATIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO CAPISTRANO DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Intimo as Partes Requeridas 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: 1000741-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MARCELA DE SOUZA GODOI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Autora, por meio de seu Procurador, para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001608-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 
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porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13564328. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000402-53.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 20.000,00 AUTOR: 

VILMAR SOARES DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Intimação para 

cumprir os termos do despacho ID 8034082. Lucas do Rio Verde - MT, 28 

de junho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do 

juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001842-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. K. S. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001842-50.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARCOS JOSE RAMIRES DA SILVA REQUERIDO: THAIS 

KARINE SANTOS DE OLIVEIRA 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. Designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 17/09/2018, às 10:00 horas, a qual será realizada perante o CEJUSC, 

nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. 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). VI. Na audiência, as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos (art. 

695, §4º, CPC). VII. 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. VIII. 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). IX. 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). X. A audiência somente não se realizará se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). XI. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000386-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

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

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000386-65.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Para a oitiva do 

autor e das testemunhas por ele arroladas, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 04/07/2018, às 14:30 horas. II. Intime-se. Ciência 

ao Ministério Público. III. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001396-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAELSON CORREA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001396-47.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 25.200,00 AUTOR: 

LAELSON CORREA COSTA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Intimação dos termos do despacho ID 12705737. Lucas do Rio 

Verde - MT, 28 de junho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002034-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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IVONETE DE JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002034-80.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: IVONETE DE JESUS DE ALMEIDA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. 1. Nos termos do artigo 511 do CPC, intimem-se os 

requeridos, na pessoa de seus advogados ou da sociedade de 

advogados a que estiverem vinculados (caso a parte autora tenha 

acostado ao presente feito o instrumento de procuração dos requeridos) 

ou pessoalmente, caso não haja instrumento de procuração nos autos, 

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

em igual prazo, para apresentarem os documentos indicados na petição 

inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte 

autora pretende comprovar com tal documento (artigo 400, I, CPC). 2. 

Diante das especificidades da causa, qualquer impugnação quanto aos 

valores deverá ser acompanhada de todas as informações disponíveis no 

back office. 3. Quanto ao pedido de inclusão do nome dos requeridos no 

cadastro de inadimplentes, tenho por bem aguardar a resposta, vez que é 

possível que o valor investido tenha sido recebido a qualquer outro título, 

vez que os valores são compensáveis, de acordo com as decisões 

juntadas nos autos. 4. Com a resposta, manifeste-se a parte autora em 

igual prazo. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Defiro a gratuidade processual. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001078-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001078-98.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.235,29 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LUCAS SANTOS DA SILVA 

Intimação para, no prazo legal, apresente contrarrazões ao Recurso de 

Apelação. Lucas do Rio Verde - MT, 28 de junho de 2018. Leila Cristina de 

Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GALDINO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

WELLINGTON GALDINO MOREIRA OAB - 048.281.671-61 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001081-53.2017.8.11.0045. AUTOR: 

FRANCISCO GALDINO MOREIRA PROCURADOR: WELLINGTON GALDINO 

MOREIRA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos 

etc. I. Defiro pedido de habilitação dos representantes da parte requerida 

nos autos. Proceda-se os doutos advogados, junto com a Secretaria 

desse Juízo, com o necessário para habilitar-se no sistema e receber as 

notificações. II. Tendo sido apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. III. 

Após, retorne-me conclusos. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002719-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEUSO WILLIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

ELIANE BRITES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002719-24.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 33.732,00 AUTOR: 

ELIEUSO WILLIAN PEREIRA DA SILVA, ELIANE BRITES DA SILVA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Intimação das partes 

para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias sobre o laudo 

pericial. Lucas do Rio Verde - MT, 28 de junho de 2018. Leila Cristina de 

Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002978-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS OLSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002978-19.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 12.181,00 AUTOR: 

ODAIR CARLOS OLSON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação das partes para se manifestarem no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias sobre o laudo médico. Lucas do Rio Verde - 

MT, 28 de junho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000055-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONESCLEY CORREIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000055-20.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: DIONESCLEY CORREIA DE SOUSA Vistos. 1) Verifico que a 

parte interessada não está presente, no entanto, ao compulsar os autos, 

em concordância com o Ministério Público, temos que a questão pode ser 

imediatamente julgada. 2) MM. Juiz, entendo que o pleito deve ser deferido. 

A pretensão é plausível, porquanto, de fato, o prenome do postulante não 

se afigura comum e, no contexto extraído dos autos, é capaz de lhe 

causar constrangimentos desnecessários. Não se pode crer, nesse 

particular, que alguém busque a tutela judicial, apenas por capricho ou 

vaidade, mas por um motivo justo, no caso, o atrelamento do seu nome a 

apelido deveras desabonador, mencionado na peça inicial. Ademais, 

infere-se que a mudança pretendida não se afigura drástica, eis que o 

postulante se chama “Dionescley” e pretende, doravante, que seu 

prenome seja “Diones”. Some-se a isso que o interessado juntou diversas 

certidões, que apontam a ausência de qualquer prejuízo ao interesse 

público. Face ao exposto, manifesto-me pelo acolhimento do pedido. 3) 
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Vistos etc, temos que a o relato da petição inicial é bastante convincente 

no sentido de que a parte autora realmente possui motivos para pretender 

a alteração do seu nome. Como bem sinalizado pelo Ministério Público, o 

processo está bem instruído de forma que não haverá qualquer prejuízo 

público com a mudança do assento, podendo então ser acolhido o pedido 

para atender a pretensão. Isto posto, na forma do art. 487, I do CPC, com 

julgamento do mérito, autorizo a modificação do nome na forma exposta na 

petição inicial. Expeça-se o necessário. Sem custas ou honorários, 

publicada em audiência, sem a presença da parte. 4) Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000055-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONESCLEY CORREIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000055-20.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: DIONESCLEY CORREIA DE SOUSA Vistos. 1) Verifico que a 

parte interessada não está presente, no entanto, ao compulsar os autos, 

em concordância com o Ministério Público, temos que a questão pode ser 

imediatamente julgada. 2) MM. Juiz, entendo que o pleito deve ser deferido. 

A pretensão é plausível, porquanto, de fato, o prenome do postulante não 

se afigura comum e, no contexto extraído dos autos, é capaz de lhe 

causar constrangimentos desnecessários. Não se pode crer, nesse 

particular, que alguém busque a tutela judicial, apenas por capricho ou 

vaidade, mas por um motivo justo, no caso, o atrelamento do seu nome a 

apelido deveras desabonador, mencionado na peça inicial. Ademais, 

infere-se que a mudança pretendida não se afigura drástica, eis que o 

postulante se chama “Dionescley” e pretende, doravante, que seu 

prenome seja “Diones”. Some-se a isso que o interessado juntou diversas 

certidões, que apontam a ausência de qualquer prejuízo ao interesse 

público. Face ao exposto, manifesto-me pelo acolhimento do pedido. 3) 

Vistos etc, temos que a o relato da petição inicial é bastante convincente 

no sentido de que a parte autora realmente possui motivos para pretender 

a alteração do seu nome. Como bem sinalizado pelo Ministério Público, o 

processo está bem instruído de forma que não haverá qualquer prejuízo 

público com a mudança do assento, podendo então ser acolhido o pedido 

para atender a pretensão. Isto posto, na forma do art. 487, I do CPC, com 

julgamento do mérito, autorizo a modificação do nome na forma exposta na 

petição inicial. Expeça-se o necessário. Sem custas ou honorários, 

publicada em audiência, sem a presença da parte. 4) Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000495-79.2018.8.11.0045. AUTOR: 

MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Intime-se a parte 

autora para que apresente impugnação a contestação apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias. II. Após, retorne-me conclusos. III. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002734-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA RENI MARIANO CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002734-90.2017.8.11.0045. AUTOR: 

CONSTANCIA RENI MARIANO CRUZ RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos 

etc. I. Defiro pedido de habilitação dos representantes da parte requerida 

nos autos. Proceda-se os doutos advogados, junto com a Secretaria 

desse Juízo, com o necessário para habilitar-se no sistema e receber as 

notificações. II. Tendo sido comprovado nos autos o falecimento da parte 

autora, fl. id. 10019198, necessária à regularização do polo ativo para 

prosseguimento da demanda. III. Assim, nos ternos do art. 313, I c/c §§ 1º 

e 2º, ambos do CPC, SUSPENDO o presente feito até que a parte 

interessada promova a adequada substituição pelos seus sucessores 

(art. 110 do CPC) ou manifeste-se quanto ao andamento do feito. IV. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a 

adequada habilitação do espólio ou eventuais herdeiros, qualificando-o (a) 

(s), inclusive com endereço atualizado, sob pena de extinção. V. Após 

decurso do prazo, retorne-me conclusos. VI. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SCARPARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI & CIA LTDA - ME (RÉU)

CLEONICE MARGATTO (RÉU)

JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS (RÉU)

MARIO BENARDELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002453-71.2016.8.11.0045. AUTOR: 

ROSANGELA SCARPARO RÉU: JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS, 

CLEONICE MARGATTO, MARIO BENARDELI, MARIO BENARDELI & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. I. Certifique-se a secretaria quanto a apresentação 

ou não de contestação do requerido Sr. Josivalter, visto o mesmo ter sido 

devidamente citado consoante extrai-se da certidão do Oficial de Justiça 

de fl. id. 10100609. II. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação as contestações apresentadas. III. 

Após, retorne-me conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42284 Nr: 2592-16.2011.811.0045

 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: RIO VERDE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEDRO PELICIONI, RONALDO 

CESÁRIO DA SILVA, HILARIO RENATO PICCINI, ILDO ROMANCINI, 

AGNALDO CESÁRIO DA SILVA, MIGUEL, VANDERLEI PASTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Heronydes Batista 

Mello - OAB:14.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT

 Intima-se a parte Autora, para recolher as guias de diligência dos 

mandados a serem expedidos.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001324-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Comarca de Lucas do Rio 

Verde (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI (RÉU)

MICHELLA CRISTINA NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001324-60.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Rejeito de plano 

os embargos de declaração opostos no Id 12881711, tendo em vista que o 

despacho proferido no Id 12662137 não possui caráter decisório, mas 

apenas de despacho de mero expediente, portanto, irrecorrível (CPC, art. 

1.001). II. Ademais, ainda que fosse o caso de se conhecer dos 

aclaratórios, não haveria se que falar em omissão em referido despacho, 

onde consta expressamente que o pedido liminar será analisado após a 

notificação dos requeridos e decurso do prazo para manifestação. III. 

Cumpra-se o despacho inicial. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002128-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO TOPAZIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002128-28.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR EXECUTADO: LEONILDO 

TOPAZIO Vistos etc. Remeta-se o presente feito à Terceira Vara Cível 

desta Comarca, em consonância com o endereçamento da petição inicial 

apresentada, providenciando-se as baixas devidas. Intime-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002179-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (AUTOR)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002179-39.2018.8.11.0045. AUTOR: 

GEANDRE CORTEZ BRAIDO, FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO 

RÉU: FIAGRIL Vistos etc. Remeta-se o presente feito à Terceira Vara Cível 

desta Comarca, em consonância com o endereçamento da petição inicial 

apresentada, providenciando-se as baixas devidas. Intime-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002433-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI SILVA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002433-12.2018.8.11.0045. AUTOR: 

MARIA SUELI SILVA PADILHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

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

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 20/04/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

segurada: Maria Sueli Silva Padilha; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 761.784.712-20; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 
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conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001977-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAICON BERNARDO DE JESUS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001977-62.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: GLAICON BERNARDO DE JESUS COSTA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos. 1. Nos termos do artigo 511 do CPC, intimem-se 

os requeridos, na pessoa de seus advogados ou da sociedade de 

advogados a que estiverem vinculados (caso a parte autora tenha 

acostado ao presente feito o instrumento de procuração dos requeridos) 

ou pessoalmente, caso não haja instrumento de procuração nos autos, 

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

em igual prazo, para apresentarem os documentos indicados na petição 

inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte 

autora pretende comprovar com tal documento (artigo 400, I, CPC). 2. 

Diante das especificidades da causa, qualquer impugnação quanto aos 

valores deverá ser acompanhada de todas as informações disponíveis no 

back office. 3. Com a resposta, manifeste-se a parte autora em igual 

prazo. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Defiro a gratuidade processual. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001929-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DA SILVA MATIELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

RAFAEL DUARTE AZADINHO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001929-06.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADAIR DA SILVA MATIELLO REQUERIDO: RAFAEL DUARTE 

AZADINHO, ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO 

Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação Declaratória Negativa de Propriedade c/c 

Anulatória de Débitos c/c Obrigação de fazer transferência do Veículo” 

ajuizada por Adair da Silva Matiello em face do ESTADO DO MATO 

GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO – DETRAN/MT e RAFAEL DUARTE AZADINHO. 2. DECIDO. 

Como é sabido, com a elevação desta Comarca para a Terceira Entrância 

(Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação de mais duas Varas – 

Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a Jurisdição dos 

Juizados Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. Consta no art. 

2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Tal competência, segundo prevê o §4º 

da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A Resolução 

nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados no âmbito do 

Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de sua esfera de 

atuação, como a demanda indenizatória. Ademais, ainda que o 

litisconsórcio passivo envolva pessoa/empresa particular, o fato é que tal 

circunstância em nada altera a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS MOVIDAS CONTRA MUNICÍPIO DE 

VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PARTICULARES. RESOLUÇÃO N.º 

901/2012-COMAG E LEI FEDERAL N.º 12.153/09. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGARAM PROCEDENTE O 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70051068963, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 28/11/2012)”. “Conflito negativo de 

competência. Ação declaratória de cancelamento de multa ajuizada em 

face do Detran-SP, no Estado de Minas Gerais (local do domicilio do autor). 

Remessa ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Franca (local mais 

próximo da residência do autor). Juízo que não possui qualquer vinculação 

com a relação jurídica travada entre as partes. Declinação da competência 

a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (local 

da sede do réu). Possibilidade. Artigos 94 e 100, inciso IV, alínea a, do 

CPC/1973 – vigente à época (artigos 46 e 53, inciso III, alínea a, do Novo 

CPC), e artigo 4º, inciso I, da lei nº 9.099/95, aplicáveis por força do artigo 

27 da lei nº 12.153/09. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Ação 

fundada em penalidade decorrente de infração de trânsito. Exclusão da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atinente a 

matéria, que não se estende às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital. Artigo 9º do Provimento CSM nº 2.203/14, 

vigente à época do ajuizamento da ação. Competência do Juízo suscitante, 

da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Conflito 

procedente. (TJSP; Conflito de competência 0002631-58.2016.8.26.0000; 

Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da 

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2016; Data de Registro: 

27/07/2016).” Assim, considerando o valor da presente causa e que a 

demanda foi proposta em desfavor de Autarquia Estadual, tem-se que a 

competência para o seu processamento é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos à 

Quinta Vara desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

remetam-se os autos à Vara competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001802-68.2018.8.11.0045. AUTOR: 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO RÉU: MUNICIPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. O deferimento da antecipação de 

tutela pretendida reclama primeiramente a realização de prova pericial e a 

verificação se houve ou não alteração no plano de carreira que tivesse 

incluído tal diferença reclamada. Assim, imprudente deferir medida 

provisória que gere impacto excessivo na folha de pagamento sem que, 

ao menos, o magistrado tenha a visualização segura da plausibilidade ou 

probabilidade do direito alegado. II. Proceda-se com a citação do requerido 

quanto aos termos da petição inicial. Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344) e que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 
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delineado no artigo 335 do CPC, entretanto, por se tratar de advocacia 

pública, deve-se atentar-se ao dispositivo no art. 183, CPC. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KACIO JUNIOR ALVES TORRES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, 

art. 355 e 356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, 

II) seguintes: a) se houve dano moral suportado pela autora e se seus 

pressupostos restaram configurados; b) critérios para aferição de 

eventual valor dos danos morais; c) demais pontos que sejam verificados 

no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de interesse para o 

deslinde da causa. 2. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, 

art. 373, §3º), legal ou judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de 

forma que cabe a parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu 

direito e a ré a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 357, III c/c 373, I e II). 3. Julgo, 

ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação. 4. As partes pugnaram pela 

produção de prova testemunhal (id. 13064991 e id. 13103951). 5. Defiro 

as provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente pleiteadas. 6. 

Para a prova oral, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/08/2018, às 15:00 horas. 7. Intimem-se as partes para apresentarem rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, se já não houver feito. 

(CPC, art. 357, § 4º) 8. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da 

parte informar ou intimar as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, nos termos do artigo 455 e 

seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. 10. Intimem-se. Cumpra-se. 

ONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002577-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LAURENTINO KOCHHANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE OLIVEIRA KOCHHANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002577-20.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: IVO LAURENTINO KOCHHANN REQUERIDO: ROSANA DE 

OLIVEIRA KOCHHANN Vistos. 1. Dispõe o artigo 694 do CPC: "Nas ações 

de família, todos os esforços serão empreeendidos para a solução 

consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de 

profissionais de outras áreas do conhecimento para a mediação e a 

conciliação". 2. Com observância do disposto na lei processual civil, bem 

como atentos ao fato de que não foi oportunizada a tentativa conciliatória 

nos presentes autos, observando os prazos fixados no artigo 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 24/07/2018, 

às 15:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca 

. 3. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CP). 4. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). 5. Expeça-se o necessário. 6. Após, caso não haja acordo, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, se manifestarem sobre as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão. 7. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 21 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002372-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM HILBIG (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 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002372-54.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: RUBEM HILBIG REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação previdenciária proposta pela 

parte acima identificada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no 

sentido de compelir o requerido a implantar o benefício de aposentadoria 

por tempo de contribuição. 2. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo das premissas 

legais e considerando os elementos de cognição existentes nos autos, 

tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar ‘prima facie’ os 

requisitos indispensáveis para que este juízo se convença da 

probabilidade do direito alegado. Isso porque a situação fática alegada 

pelo autor não restou suficientemente demonstrada, notadamente a 

respeito do número de contribuições necessárias para o cumprimento da 

carência do benefício pleiteado (180 contribuições), sendo imprescindível 

para tanto a instrução probatória. Por essas razões, entendo que os 

requisitos para a concessão da liminar vindicada não restaram 

demonstrados. 3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da sentença. 4. A 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 5. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, 

apresente resposta escrita, acompanhada de documentos e 

especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de 

testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se 

aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação 

e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive interrogatório, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15/08/2018, às 14:30 

horas. 8. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 21 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002662-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. (REQUERENTE)

M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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A. L. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NILCEIA REGINA DOS SANTOS OAB - 523.127.121-72 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002662-40.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: GIOVANNA FERREIRA, MARIANNA FERREIRA REQUERIDO: 

ANDRE LUIZ FERREIRA Vistos. 1. Para a prova oral, inclusive depoimento 

pessoal do requerido, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/08/2018, às 15:00 horas. Intime-se pessoalmente a parte requerida, 

com as advertências de estilo. 2. Intimem-se as partes para apresentarem 

rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias. 3.Registro, ainda que 

cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar as testemunhas por 

ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Ante a ausência de demonstração efetiva da necessidade de prova 

pericial, a justificar referido ato probatório, indefiro a pretensão esposada 

neste sentido. 6. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 21 de 

junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001307-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DO CARMO BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001307-24.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 6.153,20; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLEBER DO 

CARMO BORBA Parte Ré: RÉU: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. 1. Na ação revisional de contrato c/c 

repetição de indébito e consignação em pagamento, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do contrato (ato) ou de sua parte controvertida, 

somada ao valor do pedido condenatório, nos termos do artigo 292, 

incisos II e VI do Código de Processo Civil. 2. Ainda, nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito, forte no artigo 330, § 2º do CPC. 3. Ainda, em 

igual prazo, esclareça a parte autora a aparente contradição entre o 

pedido consignatório e a pretensão de repetição de indébito, já que num 

momento alega que a parcela devida deve ser no importe de R$ 455,54, de 

outro lado, que o valor pago já superou a dívida. 4. Intime-se, portanto, a 

autora para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, dando atendimento 

aos ditames legais, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. 5. Cumpra-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 10 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25769 Nr: 3623-13.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO REOLON, REOLON ASSISTENCIA 24 

HORAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que fique ciente do 

encaminhamento da certidão de inteiro teor da penhora, ao CRI de Lucas 

do Rio Verde(enviada via malote digital em 28/06/2018 às 8:57h) e para 

que providencie o necessário junto ao respectivo cartório.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000229-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAISA APARECIDA SILVA FREITAS DOS SANTOS (RÉU)

HUXLEY HAROLDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000229-92.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 08 de 

agosto de 2018, às 10h30min. Intime-se a requerente, através do 

advogado constituído, via DJe. Proceda-se à citação e à intimação dos 

réus, mediante a expedição de mandado, nos termos da decisão acostada 

ao ID n.º 11585961. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de junho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002827-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA PAZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA PAZ SILVA OAB - MT18743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002827-53.2017.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento no processo. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de abril de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE MORANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE LUCIA MARTELLI (EXECUTADO)

JULIO CESAR FERRAZ (EXECUTADO)

LOACIR TECCHIO (EXECUTADO)

GENECIR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para que proceda com o recolhimento das 

custas da carta precatória a ser expedida para a Comarca de Tapurah/MT.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001859-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora acerca da audiência designada para o dia 25 de 

julho de 2018, às 14h30min. Bem como, para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004744-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA MENEGUZZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004744-10.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: TAMARA MENEGUZZI 

EXECUTADO: AVIANCA Vistos. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de 

sentença, o executado devidamente intimado para efetuar o pagamento do 

débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos o pagamento do crédito. 

Além disso, o exequente manifestou concordância com o pagamento da 

quantia depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar 

o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 

924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes para manifestarem quanto a 

presente decisão, conforme determina o Provimento n. 68 do CNJ. Não 

havendo manifestação, EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados no Id. 13037950. 

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão, nos termos do artigo 

450, § 3° da CNGC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000254-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROQUE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GARDENIA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002712-32.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GARDENIA SILVA VIEIRA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Reclamação c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por GARDÊNIA SILVA VIEIRA, 

alegando, em síntese, que recebeu uma cobrança indevida no valor de 

R$7.582,48, referente a mensalidades do curso de fisioterapia. Aduz, que 

fez o trancamento do curso no mês de dezembro, devido à sua situação 

financeira não lhe permitir a continuação do curso. Ao final requer seja 

decretada a inexistência do débito e a condenação da Ré por danos 

morais. Em contestação, a Reclamada traz provas suficientes, 

comprovando a origem do débito, e a Reclamante não comprovou o 

pagamento. Sendo assim, tenho que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, tendo em vista tratar-se de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

a existência do débito. Dessa forma, tenho que o pedido inicial é 

improcedente e o pedido contraposto procedente. Posto isto, pela 

contestação trazida pela reclamada é fácil observar que a dívida 

realmente existe, e a parte autora com ela contratou. Assim, vejo que é 

temerário declarar a inexistência de um débito mediante o simplório 

argumento de que fez o trancamento do curso, ainda mais quando as 

argumentações da reclamada se torna suficiente para comprovar a 

existência da relação jurídica. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança do débito. Por fim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes 

os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o 
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ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa 

da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

inaugural, e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Acolho o pedido contraposto requerido pela 

Reclamada, determinando que a Autora pague o valor de R$7.431,84 (sete 

mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC, a partir do vencimento. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida 

pela juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo, 

Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE CASSIA CAMACHO PINHO ESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ARANTES FERREIRA NEVES OAB - MG65578 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000136-66.2017.811.0045 Vistos. Considerando o pagamento 

voluntário pelo requerido e a concordância da parte autora, expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte autora. Após, arquive-se com 

as cautelas legais. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TERMO ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TERMO ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004650-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE FRANCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TERMO ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SABINO CORREIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para dar ciência ao Reclamado acerca da manifestação 

do Reclamante ID 13902289, para que requeira o que de direito no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004651-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004655-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS MENEZES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Finalidade: intimar o promovente para informar o endereço atual do 

promovido no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005013-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIEMESON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 15/08/2018. às 13:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE BORICZESKI - ME (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005144-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA LUCIA PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVACAO AGRICOLA COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 15/08/2018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZELMA ARAUJO FRANCA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 15/08/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GONCALINA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010428-30.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. DALPRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Processo: 

8010428-30.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: MADEVERDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: S.C. DALPRA - ME 

Vistos. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011353-89.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANICA COMERCIO DE ELETROMOVEIS - EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011353-89.2014.8.11.0045. Vistos. Ante a possibilidade de acordo 

informado nos autos, defiro a suspensão pelo período de 30 (trinta) dias. 

Expirado o prazo, intime-se o autor para se manifestar. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA DE LOURDES BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 15/08/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ALVES RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010821-18.2014.8.11.0045 REQUERENTE: EZEQUIEL ALVES 

RODRIGUES - ME REQUERIDO: LUAN RODRIGO DE SOUZA Vistos. Defiro 

o requerimento de id. 11587391, para bloqueio de veículo da parte 

executada, buscando se evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o 

que o faço por meio do sistema RENAJUD. Restando a busca infrutífera, 

abra-se vistas à parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 15/08/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002349-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ZUGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002349-11.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO JUDICIAL DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERENTE: WILSON ZUGE REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS VISTO. Trata-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 259 de 509



AÇÃO DE RESTABELECIMENTO JUDICIAL DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por WILSON ZUGE 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Pugna o requerente pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de 

compelir o requerido a restabelecer liminarmente o benefício previdenciário 

cessado indevidamente em 15.04.2018, conforme documento de ID n.º 

13738741 – p. 02. Pois bem. Para verificação da possibilidade se faz 

necessário que haja prévio requerimento administrativo, o que verifico que 

não houve nos autos, eis que ocorreu a alta programada do benefício, 

pelo motivo “limite médico informado p/ perícia” (ID n.º 13738741 – p. 02). 

Conforme jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO. PREVISÃO DE ALTA PROGRAMADA. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. ARBITRARIEDADE NÃO 

DEMONSTRADA. I. Diante da previsão de alta programada e de cessação 

do benefício, caberia ao segurado demonstrar, mediante sujeição a novo 

exame pericial, que, permanecendo incapacitado para o trabalho, requereu 

e teve indeferido na via administrativa pedido de prorrogação do benefício. 

II. Indemonstrada qualquer arbitrariedade por parte do INSS em conceder o 

auxílio-doença com data de cessação programada, carece de 

verossimilhança o pedido de antecipação de tutela (TRF-4 - AG: 

389187520104040000 PR 0038918-75.2010.404.0000, Relator: HERMES 

SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2011, 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/03/2011). Assim, intime-se a 

parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e 

apresente aos autos decisão da Autarquia Previdenciária indeferindo seu 

pedido de prorrogação do auxílio doença previdenciário, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Ás providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 27 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101750 Nr: 22397-47.2014.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. N. EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:ES/15.134

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES OAB - CE13446 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (REQUERIDO)

MICHEL GUTNIK STEINBERG (REQUERIDO)

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000439-46.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A (ECOAGRO) em face de FIAGRIL e 

outros. Em petição de ID n.º 12894036, requer a autora, a reconsideração 

do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar 

concernente à: a) expedição de ofício à SEFAZ para que “apresente a 

relação de notas fiscais emitidas pela D.R.F Comercial Agrícola S/A 

(empresa cedente dos direitos creditórios), inscrita no CNPJ sob o nº 

15.108.969/0001-58, bem como pelos Garantidores, ora Réus, Dalton 

Roberto Cagnini, inscrito no CPF sob o n.º 039.221.159-93 e Michel Gutnik 

Steinberg, inscrito no CPF sob o nº 075.623.327-54, no período 

compreendido entre fevereiro/2017 a dezembro/2017”, visando o 

conhecimento do volume de milho comercializado pela DRF e seus sócios, 

assim como a quem o mesmo foi entregue e por qual o valor; b) expedição 

ofícios aos Cartórios Registro Imobiliário onde se encontram registradas as 

CPRs objetos da cessão, a fim de que se abstenham, até segunda ordem 

judicial, de procederem à baixa de penhor cedular. Esclarece que, por 

meio do extrato de notas emitidas no período solicitado, será possível 

identificar todo o volume de milho faturado pela D.R.F. e seus sócios para 

a FIAGRIL, mostrando-se tal medida, essencial para o resultado útil do 

processo. Sustenta que mesmo notificadas, ambas as empresas (D.R.F e 

FIAGRIL), se negaram a prestar os esclarecimentos devidos e 

documentos comprobatórios, restando à autora se valer dos órgãos 

fiscais para conseguir identificar as necessárias emissões de notas de 

venda da mercadoria objeto do contrato de cessão. Pondera ainda, que 

enquanto não for realizado o pagamento à autora, não há fundamento 

para liberação de qualquer garantia ligada aos contratos de fornecimento 

ou a eles vinculadas, razão pela qual, necessário se faz a manutenção da 

garantia de penhor cedular contida nas CPR’s abarcadas pela cessão 

realizada. Juntou documentos (ID n.º 12894066). Requer ainda autora, a 

emissão de certidão comprobatória do ajuizamento da presente Ação de 

Cobrança, aplicando-se, analogicamente, o artigo 828 do CPC (ID n.º 

12813036). Vieram-me conclusos. Pois bem. Analisando o caso posto, 

bem como diante dos novos esclarecimentos trazidas pela Autora, 

entendo que o pedido de reconsideração da liminar merece parcial 

acolhimento, senão vejamos. A fim de demonstrar o seu direito, a autora 

juntou notificação de inadimplência da requerida FIAGRIL em relação a 

todos os contratos objetos da cessão realizada, devidamente 

acompanhada de seu respectivo Aviso de Recebimento “AR” (ID n.º 

12894066), documento este que quando da análise do pedido liminar, não 

se encontrava nos autos, eis que do ID de n.º 11682418, verifica-se 

somente a referida notificação desacompanhada de qualquer 

comprovante de entrega, assim, naquela ocasião, não foi possível 

identificar o inadimplemento total da requerida FIAGRIL, conforme relatado 

na inicial. A autora ainda elucidou o almejado com a apresentação dos 

documentos fiscais, limitando o seu pedido no concernente ao extrato de 

notas fiscais emitidas pela empresa D.R.F. e seus sócios à FIAGRIL, e não 

a toda e qualquer nota fiscal emitida pela empresa cedente no período 

solicitado, conforme se fez entender do pleito inicial. Nesse sentido, se 

mostra pertinente a concessão da medida em questão, a fim de que autora 

tome conhecimento se houve alguma entrega de produto (milho) pela 

empresa D.R.F. à FIAGRIL e, assim, verificar se a requerida FIAGRIL 

encontra-se, de fato, inadimplente com sua obrigação de pagamento. 

Cumpre ressaltar ainda, que tal medida se mostra útil ao resultado do 

processo, pois diante da ausência de entrega de qualquer produto pela 

empresa D.R.F. à FIAGRIL, não há como se exigir desta última, a prova de 

fato negativo. Contudo, considerando que os contratos mercantis 

abarcados pela cessão de crédito foram todos pactuados entre as 

pessoas jurídicas de D.R.F. e FIAGRIL (ID n.º 11675661, 11675676, 

11675747, 11675760, 11675687, 11675823, 11675828, 11675871, 

11675913, 11675938, 11677499, 11677573 e 11677600), restando ainda 

consignado em cláusula de “condições de entrega” que a mercadoria 

deveria vir acompanhada de nota fiscal emitida pelo próprio vendedor 

(D.R.F.), não há se falar em apresentação de documentos fiscais emitidos 

pelas pessoas físicas dos sócios da cedente. Ainda, pelos contratos em 

questão, verifica-se que para a entrega dos produtos foi fixado dois 

períodos, quais sejam: 01.06.2017 à 30.08.2017 e 01.06.2017 à 

30.09.2017 (cláusulas 2 e 3 dos contratos de compra e venda de milho), 

devendo, portanto, a apresentação dos documentos fiscais se restringir à 

estes períodos. De lado outro, quanto ao pedido de manutenção da 

garantia de penhor cedular contido nas CPR’s abarcadas pela cessão 

realizada, não há que se falar em reforma da decisão de ID n.º 12732613. 

Conforme já consignado, os produtores emitentes das CPR’s anexas aos 

autos, com a exceção do Sr. Dalton (interveniente garantidor), não fizeram 

parte da cessão entabulada entre a autora e a empresa D.R.F. Comercial 

Agrícola S/A, tampouco, integram o polo passivo da presente ação, além 

de que, sequer foram notificados acerca de eventual inadimplemento, visto 

que ausente nos autos qualquer documento nesse sentido, assim, não há 

que se falar em manutenção de penhor agrícola oriundo de CPR’s, a 

princípio, cumpridas. Ainda, mesmo que o Contrato de Direitos Créditos 

pactuado entre autora e a empresa D.R.F. compreenda garantias e direitos 
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advindos dos créditos do agronegócio outorgados por devedores à 

cedente, em sede cognição sumária, verificando as CPR’s juntadas, não 

vislumbro identidade/relação com os contratos mercantis pactuados entre 

a D.R.F. e a FIAGRIL, visto que os produtores emitentes dos respectivos 

títulos não assumiram qualquer obrigação de entrega de produto para 

FIAGRIL. Posto isto, pelas razões acima expostas, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida, para, 

tão somente, determinar a expedição de ofício à SEFAZ a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente a este Juízo a relação de notas 

fiscais emitidas pela D.R.F Comercial Agrícola S/A (empresa cedente dos 

direitos creditórios), inscrita no CNPJ sob o nº 15.108.969/0001-58, para a 

requerida FIAGRIL LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.734.023/0005-89, 

especificamente no período compreendido entre 01.06.2017 a 30.09.2017 

(período estipulado nos contratos para entrega do produto). Por fim, 

INDEFIRO o pedido de emissão de certidão comprobatória do ajuizamento 

da presente ação, posto que a averbação premonitória (art. 828, do CPC), 

tem lugar em processo de execução, sendo inadmitida a expedição de 

certidão para esse fim em processo de conhecimento, consoante a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. 

INVIABILIDADE. A averbação premonitória tem lugar em processo de 

execução, sendo inadmitida a expedição de certidão para esse fim em 

processo de conhecimento, em especial na via estreita da ação de 

prestação de contas, consoante a jurisprudência desta corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ/RS, Agravo de Instrumento Nº 

70071330963 (Nº CNJ: 0343290-26.2016.8.21.7000), julgado em 29 de 

março de 2017, Des.ª Ana Beatriz Iser, Relatora). Nesse contexto, 

inexistindo previsão legal e ausente demonstração de perigo de dano, 

sobretudo por inexistir indicação de que a parte requerida esteja se 

desfazendo do patrimônio, não há que se falar em expedição de certidão 

nos termos do art. 828, do CPC. Ultimadas as providências acima, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001972-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO KREIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR DOS REIS DE FRANCA BENICIO (REQUERIDO)

ROGERIO FRANCISCO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001972-40.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO 

DE COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUERENTE: CELSO KREIN 

REQUERIDO: ROGERIO FRANCISCO DE JESUS REQUERIDO: JONAIR DOS 

REIS DE FRANÇA BENICIO VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE 

COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA aviada CELSO KREIN em face de 

ROGERIO FRANCISCO DE JESUS e JONAIR DOS REIS DE FRANÇA 

BENICIO. Recebo a emenda à inicial (ID n° 13549756). Alega o autor que 

firmou, com os requeridos, contrato particular de promessa de compra e 

venda com reserva de domínio, em 01.12.2015, referente aos seguintes 

bens móveis: 01 (um) caminhão tra/c/trator marca VOLVO FH12 420 6X4T, 

ano2001, modelo 2002, placa JZW5447, de cor AZUL, chassi nº 

9BVA4DAD02E679975, renavam nº 772043370; 01(uma) carreta 

Semi-reboque/basculante, marca R/RANDON SR BA ano 2001 modelo 

2002, cor AZUL, placa JZG 4074, chassis nº 9ADB068212M170798, 

renavam nº 772493588; 01(uma) carreta Semi-reboque/basculante, marca 

R/RANDON SR BA ano 2001 modelo 2002, cor AZUL, placa JZG 4264, 

chassis nº 9ADB068212M170797, renavam nº 772502617; 01(uma) 

carreta Semi-reboque/carroceria, marca RANDON SR CA GR ano 2001 

modelo 2002, cor CINZA, placa JZG4334, chassis nº 

9ADG044212Ml70799, renavam nº 772504610. Informa, que restou 

acordado que o requerido quitaria a compra na importância de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) da seguinte forma: I. Entrada 

no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) na forma de dação em 

pagamento a entrega de uma caminhonete marca FORD modelo 

ECOSPORT FSL 1.6 FLEX, ano 2010 e modelo 2011, cor preta, chassis nº. 

9BFZE55P6BB623497, placas nº. NUG6508, renavam nº. 231571127, 

alienado ao banco Bradesco, restando o pagamento de 25 (vinte e cinco) 

parcelas de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) cada, a serem 

adimplidas pelo Comprador Rogério nos seus respectivos vencimentos; II. 

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista, a ser pago diretamente a o 

Vendedor, mediante recibo; III. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser 

pago diretamente ao Vendedor até a data de 30 de dezembro de 2015, 

mediante recibo; IV. O valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil 

reais) devidamente corrigidos e aplicados de juros, ajustados e aceitos 

entre as partes, pelo prazo de 05 (cinco) anos, atingindo o valor total de 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que divididos em 60 (sessenta) 

parcelas fixas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, a serem pagas 

mensalmente, iniciando em 20 de janeiro de 2016 e findando em 20 de 

dezembro de 2020, diretamente ao Vendedor mediante entrega de recibo, 

ou, depositadas em conta corrente por este previamente indicada. Afirma 

que a parte requerida não adimpliu com a sua obrigação de pagar o valor 

correspondente às parcelas com vencimentos em 20 de novembro de 

2016 a 20 de abril de 2017, bem como as prestações subsequentes ao 

mês de março do corrente ano, o que por estipulação contratual, enseja o 

ajuizamento da presente demanda (Cláusula Terceira – ID n° 13330540 - p. 

03). Discorre que foram promovidas várias tentativas de negociação com 

os Requeridos, com envio de notificação extrajudicial sobre os atrasos, 

que restaram infrutíferas. Ao final, requer liminarmente, seja deferida a 

reintegração de posse dos veículos objetos da demanda em seu favor. 

Com a inicial vieram documentos. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE COM PEDIDO 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tendo as partes acima identificadas. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da 

tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). In casu, em que pese a 

argumentação do requerente, não vislumbro a presença dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida liminar, vejamos. A princípio, 

verifica-se, de fato, a existência de contrato particular de promessa de 

compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes (ID n.º 

13330540 – pp. 01/05), entretanto, não é possível afirmar com cem por 

cento de confiabilidade, neste momento processual, que os requeridos se 

encontram genuinamente em situação de inadimplência, de modo, que a 

matéria em exame, demanda dilação probatória. Ademais, frisa-se que a 

propriedade do bem móvel, no direito pátrio, transfere-se pela tradição, 

fenômeno que já ocorreu na hipótese dos autos. Assim, somente decisão 

acerca do mérito da demanda terá o condão de, ao analisar os fatos e as 

disposições contratuais, verificar a inadimplência alegada. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DEAMINHÃO. BUSCA E APREENSÃO. 

LIMINAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. DA PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL Não configura nulidade o fato de na intimação para 

apresentação de contrarrazões constar nome diverso ao do agravante 

quando este tomou conhecimento acerca da interposição do recurso, 

apresentando contrarrazões, notadamente, em face da ausência de 

prejuízo. Inteligência do disposto nos arts. 277 e 282, §1º, ambos do 

CPC/15. 2. DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO Inviável a concessão de 

tutela antecipada para deferir mandado de busca e apreensão de veículo 

em favor da autora da demanda, quando, em juízo de cognição sumária, 

não restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art.300 do 

CPC/2015). Situação em que não se verifica, em nível de cognição 

sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano 

ou o risco ao resultado últil do processo. Preliminar contrarrecursal 

rejeitada. Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento Nº 

70074943044, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 14/12/2017). Ressalta-se 

ainda, que a pretensão de reintegração de posse de bem, com 

fundamento em cláusula contratual de reserva de domínio deve ser 

precedida da comprovação da mora do devedor, por meio de notificação 

extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos, ônus que 

competia ao autor, o que não aconteceu na espécie, uma vez que sequer 

a notificação extrajudicial (ID n° 13330219) envida pelo patrono do autor 

fora recebida, conforme nota-se dos documentos de ID n° 13330219, 

13330281, 13330324 e 13330348. A cerca da matéria, colaciono o 
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entendimento jurisprudencial: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A 

CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA 

DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 23/06/2014. Recurso especial 

interposto em 26/04/2016. Autos conclusos em 30/09/2016. 2. A mora do 

comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação 

da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, pode ser 

comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de 

Títulos e Documentos. 3. Recurso especial provido, para reestabelecer os 

efeitos da decisão interlocutória que deferira o pedido liminar de 

apreensão e depósito do bem.” STJ, REsp n. 1.629.000/MG, Terceira 

Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 04/04/2017. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Possibilidade 

de concessão de liminar prevista no art. 1.071 do CPC, quando verificada 

a regular constituição em mora do devedor, através de protesto de título 

ou pela notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do devedor, sendo dispensável a 

intimação pessoal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ausência 

de comprovação da mora, no caso concreto. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70066705146, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 01/10/2015. Diante de todo 

o exposto, entendendo ausentes os requisitos do art. 300 do Código 

Processo Civil e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida. Sem prejuízo, desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 06 de setembro de 2018, às 

17h30min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória, 

no sistema PJE. Cite-se o requerido, 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 dos réus 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). Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002279-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI NEI SEGHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1002279-91.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM 

RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DO PERÍODO RURAL REQUERENTE: 

RUDI NEI SEGHETTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM 

RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DO PERÍODO RURAL, proposta por 

RUDI NEI SEGHETTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que, se pretende adquirir a aposentadoria, requerendo 

concessão de liminar para implantação do benefício pleiteado desde seu 

requerimento administrativo. Pois bem. Tendo em vista a necessidade de 

verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para a concessão da 

liminar postulada, necessário se faz que os documentos apresentados – 

início de prova material, sejam corroborados por depoimento de 

testemunhas, assim, postergo a análise da liminar para momento posterior. 

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 

2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação 

da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de ambos os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que apenas o 

implemento do limite etário para a concessão do benefício e a presunção 

de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que o Requerido possa oferecer a contestação, e 

requerer as provas necessárias. No mais, a praxe e a própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Não obstante, caso o Requerido apresente contestação nos 

autos, antes da audiência designada, consignando nela a impossibilidade 

de conciliação, por certo restará prejudicado o referido ato, oportunidade 

em que será aproveitada a data para realização da audiência de instrução 

e julgamento, dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, 

designo o dia 18 de setembro de 2018, às 14h00min, para realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. Destaca-se, que caberá 

ao advogado da parte autora informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, por meio de 

carta com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput 

e § 1º do art. 455, CPC. Se preferir, poderá trazer as testemunhas, 

atempadamente arroladas, independentemente de intimação, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, NCPC). Proceda a escrivania o 

agendamento do ato no sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida 

para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do 

CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

Autora (art. 98 do CPC). Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de junho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002307-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOARES CARNEIRO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 262 de 509



Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002307-59.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL REQUERENTE: 

JOSÉ JOARES CARNEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta JOSÉ JOARES CARNEIRO 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. É 

cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis que, se 

pretende adquirir aposentadoria, requerendo concessão de liminar para 

implantação do benefício pleiteado desde seu indeferimento administrativo. 

Pois bem, tendo em vista a necessidade de verificação aprofundada dos 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar postulada, necessário 

se faz que os documentos apresentados indicando o início de prova 

material, quanto ao tempo como segurado especial, sejam corroborados 

por depoimento de testemunhas, assim, postergo por ora, a concessão da 

liminar. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 

2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação 

da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de ambos os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que apenas o 

implemento do limite etário para a concessão do benefício e a presunção 

de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que o Requerido possa oferecer a contestação, e 

requerer as provas necessárias. Não obstante, caso o Requerido 

apresente contestação nos autos, antes da audiência designada, 

consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo restará 

prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada a data 

para realização da audiência de instrução e julgamento, dispensando 

desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 18 de setembro de 

2018, às 15h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 27 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004021-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINHO LAVNICKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004021-25.2016.8.11.0045. REQUERENTE: 

ESTEVINHO LAVNICKI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Cumpram-se os integrais termos da sentença 

proferida em audiência de instrução e julgamento, conforme documento de 

ID n° 13890306. Às providências necessárias. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000858-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GARCIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1000858-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

EUNICE GARCIA MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cumpram-se, os integrais termos da 

sentença proferida em audiência de instrução e julgamento, conforme 

documento de ID n° 13891075. Às providências necessárias. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002989-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1002989-48.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cumpram-se, os integrais termos da 

sentença proferida em audiência de instrução e julgamento, conforme 

documento de ID n° 13891551. Às providências necessárias. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CORTEZ ALVES GOMES (EXECUTADO)

SILVALDO RIBEIRO DOS PASSOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para que 

junte aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias originais 

das custas e taxa judiciária iniciais, devidamente recolhidas, para 

distribuição da carta precatória junto à Comarca de Nova Xavantina/MT, 

com a finalidade decitação. Outrossim, informo que que as referidas guias 

encontram-se disponíveis no site do TJ/MT, devendo Vossa Senhoria, 

após o recolhimento das guias, acompanhar a sua distribuição e 

andamento junto àquela Comarca, promovendo todas as diligências 

necessárias para o cumprimento do ato deprecado. INTIMAÇÃO para se 

manifestar nos autos acerca da certidão da oficial de justiça (ID nº 

13206885) requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000687-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO DIAS BRANCO ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da Agência Fazendária de Água Boa-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos (ID nº 12891658)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KARIN DE CESERE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de junho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000499-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE MELAZZO DE CARVALHO OAB - GO23170 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-09.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIX COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON BERNARDO DE SOUZA OAB - GO10185 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES F PINTO - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de CITAÇÃO, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal 

do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos 

autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000969-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA MARTINS (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, comprovando o 

recolhimento com a juntada do comprovante do depósito nos autos, 

ficando ciente que, caso este Juízo não seja atendido, a presente será 

devolvida sem cumprimento,

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000111-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REZENDE DOS SANTOS BOTELHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerente do 

despacho de ID nº 12899731, para dar andamento no feito, no prazo legal, 

sob pena de extinção por presunção de desistência.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000198-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVALDO RIBEIRO DOS PASSOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte embargada da 

sentença prolatada nos autos (ID nº 12907273).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000198-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVALDO RIBEIRO DOS PASSOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte embargante da 

sentença prolatada nos autos (ID nº 12907273).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001942-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY RODRIGUES SIQUEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do 

Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos 

autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (EXECUTADO)

ALLINE LAUANNE ARAUJO SOARES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do(a) oficial(a) 

de justiça (ID nº 12290098), requerendo o que entender de direito quanto 

ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000820-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO WERNER GERMENDORFF (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 471,91 de custas e R$ 471,91 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 943,82 (calculo de ID nº 12200343), devendo tais 

guias serem confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, clicar no item 11 (custas e taxas 

finais ou remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o 

sistema gerará um boleto único), e juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para 

cobrança via protesto ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SMIELEVSKI OAB - SC20937 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do(a) oficial(a) 

de justiça (ID nº 13459314), requerendo o que entender de direito quanto 

ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSALIA CARDOSO DE MELO DINIZ (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das 

correspondências devolvidas, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SMIELEVSKI OAB - SC20937 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da correspondência 

devolvida (ID nº 13459314), requerendo o que entender de direito quanto 

ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000576-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO APARECIDO QUADROS RODRIGUES OAB - SP339117 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida da 

sentença prolatada nos autos (ID nº 13118941).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001590-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA JUWER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente para 

que, no prazo legal, promova o andamento do processo requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000250-77.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DIVINO FERREIRA COSTA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte requerente para que, no 

prazo legal, promova o andamento do processo requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY VAZ MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROSA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida do 

despacho de ID nº 12956542, para se manifestar se tem interesse na 

produção de outra prova, justificando a necessidade de tal medida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19170 Nr: 2321-21.2007.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Cardoso dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 3387-31.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Benedito Aleixo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109853 Nr: 2361-85.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Akiyo Sasaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ADAMCZIK - 

OAB:28721/PR

 1. Trata-se de embargos de declaração oposto por LEANDRO MARCELO 

ZANELATO, em face da sentença proferida às fls. 108/110.

 Alega a embargante que há omissão na sentença, eis que não deliberou 

quanto ao acessório que instalou no maquinário, qual seja kit H3N máquina 

de inoculação na linha, requerendo, pois, a liberação para retirada do bem.

O embargado, por sua vez, requereu a rejeição dos embargos, ao 

argumento de que a retirada do equipamento irá modificar a estrutura do 

bem (fls. 122/123).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e Decido.

2. Os embargos foram opostos tempestivamente, eis que a parte foi 

intimada da sentença no dia 15.08.2017, via DJE, e opôs os embargos em 

17.08.2017 (fl. 119).

Pela análise das razões recursais, o recurso interposto deve ser 

conhecido e provido.

 Nota-se que a sentença de fls. 108/110 julgou parcialmente procedentes 

os pedidos formulados pelo autor para: (i) rescindir o contrato firmado; (ii) 

determinar a reintegração de posse do bem, confirmando a tutela de 

urgência; e (iii) condenou o réu ao pagamento de danos materiais em 

razão da depreciação do bem e a título de cláusula penal. Contudo, nada 

mencionou acerca do kit H3N máquina de inoculação na linha, responsável 

pelo tratamento de sementes.

Pois bem.

Analisando o contrato de compra e venda de fls. 25/28, verifica-se que o 

objeto do contrato foi 01 (uma) plantadeira, marca/modelo John Deere, 

série 1100, 13 linhas, nº série CQ1113A080109, ano 2008, não havendo 

menção do referido acessório no contrato.

Logo, não havendo previsão contratual sobre o acessório, razão não há 

para sua manutenção junto à plantadeira, sob pena de configurar 

enriquecimento ilícito pela parte autora.

Inclusive, ao se manifestar sobre o assunto às fls. 103/104, o autor 

admitiu que o acessório pode ser removido por intermédio de profissional 

qualificado, concordando com a remoção.

Desta forma, é de rigor o provimento dos embargos de declaração, para 

possibilitar ao embargante a retirada do acessório (kit H3N máquina de 

inoculação na linha), que deverá ser promovida por profissional 

qualificado, sem danificar o objeto principal.

3. Ante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos pela parte exequente, para sanar a omissão contida 

na sentença de fls. 108/110, tão somente para acrescer a possibilidade de 

o embargante proceder a retirada do acessório (kit H3N máquina de 

inoculação na linha), que deverá ser promovida por profissional 

qualificado, sem danificar o objeto principal, mantendo incólume o restante 

da sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103286 Nr: 4322-95.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Jesus da Silva Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105049 Nr: 5247-91.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 
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disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107816 Nr: 1216-91.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89095 Nr: 3455-73.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lopes Arantes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22740 Nr: 2103-56.2008.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naide Vasconcelos Luz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22740 Nr: 2103-56.2008.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naide Vasconcelos Luz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88388 Nr: 2809-63.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzeni Soares de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face da decisão de fls. 

189/190.

 Conforme se verifica, a decisão que homologou os cálculos de fl. 177 foi 

proferida em 28.09.2017.

À fl. 191 foi certificado o trânsito em julgado.

Em 19.11.2017 a Autarquia apresentou embargos de declaração, alegando 

obscuridade e omissão na decisão.

É o relato. Decido.

2. Os embargos foram opostos intempestivamente, de modo que não 

merecem ser conhecidos.

3. Desta forma, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos 

pela Autarquia ré às fls. 193/194, eis que intempestivos.

Proceda-se com o cumprimento integral da decisão de fls. 189/190.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109676 Nr: 2277-84.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Irene Ribeiro

 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:

 . É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 2. Pois bem, em 

análise à manifestação apresentada à fl. 38, verifica-se que a parte autora 

está promovendo ação idêntica à intentada perante a Justiça Federal de 

Goiás. A primeira ação previdenciária tramitou perante a Justiça Federal 

de Goiás (Autos nº 1244-51.2015.4.01.3500), cujo pleito foi julgado 

improcedente, em virtude de a autora ter alterado a verdade dos fatos, 

omitindo que estaria separada judicialmente, antes do óbito do instituidor 

da pensão. Na ocasião, a autora foi condenada em litigância de má-fé. 

Dessa forma, em caso de plena identidade dos elementos partes, causa 

de pedir e pedido, com ação já transitada em julgado, se verifica a 

ocorrência do fenômeno da coisa julgada. Com efeito, verifica-se que a 

distribuição da presente demanda ocorreu posteriormente ao julgamento 

dos Autos nº 1244-51.2015.4.01.3500, ocorrido em 27.05.2016 (fls. 

39/40). Assim, mostra-se de rigor a extinção do presente processo, tendo 

em vista a existência de coisa julgada, com fundamento no art. 485, inciso 

V, do CPC. 3. Ante o exposto, considerando a existência de coisa julgada, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta 

sentença, certifique-se, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106177 Nr: 347-31.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shalon Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/O

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

Água Boa/MT - OAB:

 . Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:A) 

Conduta, relação de causalidade e danos materiais (emergentes) em caso 

de responsabilidade civil objetiva dos réus com base na teoria da culpa 

administrativa; B) Culpa exclusiva do condutor do veículo;C) Em pedido 

eventual, da existência de culpa concorrente;D) Tese da responsabilidade 

civil omissiva levantada pelo Estado de Mato Grosso – da ausência de 

relação de causalidade com o dano ocorrido; Por sua vez, no que 

concerne à lide reconvencional ajuizada pelo Município de Água Boa/MT, 
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passa-se a fixar os seguintes pontos controvertidos: A) Conduta 

(culposa), relação de causalidade e danos materiais (lucros cessantes); 

Com fundamento no art. 357, inciso III do CPC, aliado ao princípio da carga 

dinâmica das provas, tendo em vista a melhor possibilidade de obtenção 

do elemento probatório, este Juízo consigna que o ônus da prova da lide 

principal do item “A” deve ser demonstrado pelo autor. Por sua vez, às 

alíneas “B” e “C” a cargo do Município de Água Boa/MT e, por fim, do item 

“D” pelo Estado de Mato Grosso, consoante autoriza a regra do art. 373, 

§1º do Código de Processo Civil.Ainda, em relação à lide reconvencional, 

com fundamento na regra ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a 

demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Portanto, deve 

demonstrar a controvérsia consignada no item “A”. Assim, DETERMINA-SE 

que as partes especifiquem as provas que desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.Após a realização das providências acima, REMETAM-SE os 

autos conclusos para o início da fase instrutória ou a colheita de outros 

elementos probatórios. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94990 Nr: 3823-48.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Ávila de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compra Rápida.Com Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Pires Guimaraes - 

OAB:24.293/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamenta-se e decide-se.Em análise ao feito, nota-se que o réu não foi 

citado nesta demanda, como se verifica pela certidão acostada à fl. 71. A 

demanda possui natureza disponível, que devido a falta de citação do réu 

fica dispensável a comunicação do réu quanto ao pedido de desistência. 

No entanto, diante da prolação de sentença sem a resolução do mérito, 

deve ser restabelecido o panorama fático existente antes do ajuizamento 

da demanda. Sendo assim, apesar do deferimento da medida 

assecuratória que permitiu a autora consignar os valores da dívida em 

Juízo a fim de suspender o protesto levado a efeito no cartório civil 

competente (fl. 21), mostra-se de rigor a devolução do montante em favor 

da demandante e o restabelecimento da constrição no fólio imobiliário. 

Tendo em vista que a autora informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC.Por corolário, DETERMINA-SE a 

restituição do montante em favor da autora (fls. 23/24), que fora 

depositado em Juízo por força da decisão à fl. 21. OFICIE-SE ao 

Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos, Tabelionato e Oficialato de 

Registro de Contratos Marítimos da Comarca de Mozarlândia/GO a fim de 

restabelecer o protesto levada a efeito citado na certidão positiva à fl. 16. 

Sem custas.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17814 Nr: 969-28.2007.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Industria e Comercio de Laticinios 

Ltda, Jeronimo Antonio Rodrigues, Ana Maria de Oliveira, Celson Augusto 

da Fonseca, Antonio Luiz da Silva

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

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brasil do Pinhal P. Salomão - 

OAB:NONONO, EVANDRO ALVES DA SILVA - OAB:127.005, HENRIQUE 

FURQUIM PAIVA - OAB:128.214, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:76.544, 

KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - OAB:182.340, MARCELO 

VIANA SALOMÃO - OAB:118.623, PAULO HENRIQUE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:128.222

 1. Indefiro o pleito de fl. 190, tendo em vista a ausência de valores 

bloqueados nestes autos.

2. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente os meios necessários para citação da executada.

3. Após, conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118138 Nr: 940-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Simone Alves da Silva - OAB:OAB/TO 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Alexandre Rodante 

Buissa - OAB:OAB/SP 181.949

 1 – Analisando a manifestação acostada às fls. 331/341, nota-se que o 

réu visa, na realidade, a reconsideração da decisão de fls. 266/268.

Apesar da alegação do demandado no pedido de reconsideração, não se 

trata de simples constatação. A necessidade de exame técnico se deu em 

razão da apreciação da situação jurídica possessória e averiguação de 

benfeitorias, como também a imprescindibilidade de analisar a legitimidade 

a idoneidade do registro de transferência através de escritura publica de 

compra e venda que foi lavrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Cuiabá/MT, que foi objeto de registro junto à matrícula do imóvel n. 2.960 

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

 A apuração de evidências possessórias, a titularidade e o respectivo 

período, inclusive, utilizando-se de entrevistas e outas formas legítimas 

para elucidar a questão não pode ser realizada como simples 

constatação, sobretudo diante do fato público e notório acerca da grande 

conflitualidade de terras na região de Cocalinho/MT.

 Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido às fls. 331/341.

 3 – CUMPRA-SE integralmente a decisão às fls. 266/268.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88746 Nr: 3135-23.2013.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana de Oliveira Wayhs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, Júlio César 

Schrepfer Wayhs, Michel Marie Piere Caro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Maria Reolon - 

OAB:OAB/RS 24.246, EVANDRO TRINDADE DO AMARAL - 

OAB:12043-B, Sérgio Mazzoleni Reolon - OAB:OAB/RS 26.067, 

Zanoni Ferreira do Amaral - OAB:OAB/RS 26.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Ferreira 

Porto - OAB:13258-A/PR, Maria de Fátima Rabelo Jácomo - 

OAB:6.222-GO,, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Thiago 

Cordeiro Jácomo - OAB:OAB/GO 32826, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 1 – Diante do acordo sobrevindo aos autos (fls. 302/308), INTIME-SE a 

embargante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a 

eventual perda superveniente do objeto desta demanda com a extinção do 

processo executivo.

 2 – CUMPRAM-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95871 Nr: 4424-54.2014.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Marie Piere Caro, Patricia Zancaner Caro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Marcos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os embargos de 

terceiro com espeque no artigo 681 do Código de Processo Civil a fim de 

determinar o cancelamento da averbação constante no AV-18-519 

(Protocolo n. 47.519).

 Além disso, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

atinente à alegação de fraude à execução alegada pelo embargado.

 Por conseguinte, este Juízo JULGA EXTINTO processo com resolução do 

mérito na forma do art. 487 I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, ante a ausência de registro 

do instrumento de compromisso de compra e venda, este Juízo CONDENA 

os embargantes no pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios no importe de 15 % sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85, §2º do CPC).

 Em tempo, TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de 

execução n. 552-31.2014.811.0021 (Código n. 90696).

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105884 Nr: 165-45.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lori Schubert

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101032 Nr: 2842-82.2015.811.0021

 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: Claudiomar Pimenta, Silvani Alves Pimenta da Silva, 

Juraci Pimenta, Adriana Alves Pimenta, Antonio Paula da Silva, Beatriz de 

Sousa Nunes Pimenta, Orceni Maria de Jesus Pimenta, Claudinei Alves 

Pimenta, Eliane Batista de Moura Pimenta, Marcos Eduardo Alves Carvalho, 

Rodrigo Alves Carvalho, Elaine Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Alves Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de inventário ajuizado pelos herdeiros CLAUDIOMAR PIMENTA, 

SILVANI ALVES PIMENTA DA SILVA, JURACI PIMENTA, ADRIANA ALVES 

PIMENTA, ORCENI MARIA DE JESUS PIMENTA e CLAUDINEI ALVES 

PIMENTA em decorrência do falecimento de ADELINO ALVES PIMENTA, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos processuais, o Ministério Público apresentou 

parecer à fl. 149, o qual pugnou pela declaração de incompetência deste 

Juízo.

 À fl. 152 este Juízo determinou a intimação do inventariante para 

manifestar acerca da alegação de incompetência.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise dos autos, verifica-se que o inventariado faleceu em seu 

domicílio, localizado na Fazenda Santa Tereza, no município de Nova 

Xavantina/MT, conforme afirmado na petição inicial e constante na certidão 

de óbito (fl. 43).

 O art. 48 do atual Código de Processo Civil estabelece que o foro de 

domicílio do autor da herança, no Brasil, é competente para o inventário.

 A referida regra era também encontrada no art. 96 do Código de 

Processo Civil regido pela Lei n. 5.869/73.

 Ademais, a maioria dos bens de titularidade do inventariado, constantes 

no acervo hereditário, está situada em Nova Xavantina/MT (fls. 51/74).

 1 – Ante o exposto, com fundamento no art. 96, “caput”, da Lei n. 

5.869/73 e do art. 48 do Código de Processo Civil, este Juízo ACOLHE a 

alegação de incompetência relativa deste Juízo arguida pelo Ministério 

Público.

 2 – Com fundamento no art. 64, §3º do CPC, este Juízo DETERMINA a 

remessa dos autos à Comarca de Nova Xavantina/MT para análise do 

feito.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82737 Nr: 1580-05.2012.811.0021

 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 da Penha Miranda Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francolino dos Santos Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 1. Indefiro o pedido de busca de bens via sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, pelos mesmos fundamentos da decisão de fl. 122.

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

documentos comprobatórios da isenção de ITCMD, bem como as certidões 

negativas de débito junto à SEFAZ/MT e PGE/MT.

3. Após, conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31492 Nr: 492-97.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Becker, Maria Feix Becker

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 1. Diante das alegações do exequente de que o perito não observou o 

determinado no acórdão de fls. 303/310-v, que afastou a prescrição sobre 

a cobrança das diferenças decorrentes do Plano Verão e aplicou o índice 

de janeiro/1989 em 42,72%, corrigido pelo IPC, intime-se o perito judicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos.

2. Após, abra-se vistas ao executado, para manifestação.

3. Por fim, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 530-12.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt, MARISA SAEDT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 1 – Sendo assim, este Juízo REJEITA a impugnação apresentada pelo 

exequente (fls. 655/658), bem como pelo executado (fls. 626/628). 2 – 

Portanto, este Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo perito 

judicial às fls. 519/609 atinente à metodologia da liquidante, concernente 

ao importe de R$ 83.900,81 (oitenta e três mil e novecentos reais e oitenta 

e um centavos). 3 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – 

CUMPRA-SE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99065 Nr: 1707-35.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por ADELINO 

GUADAGNIN em face de J. A. F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI-ME, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 93/94), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 Os advogados subscritores do acordo que representam as partes 

possuem procurações com poderes para firmar compromisso, transigir, 

dar e receber quitação, conforme se verifica pelos instrumentos 

acostados à fl. 08 e 30 dos autos.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC.

 2 – Por conseguinte, este Juízo DETERMINA a suspensão do curso da 

demanda a fim de que os executados efetuem o adimplemento da dívida, 

tudo com esteio no artigo 922 do Código de Processo Civil.

 3 – No mais, como avençado, PROCEDA-SE a liberação das constrições 

junto ao sistema RENAJUD.

 4 – Em caso de ausência de manifestação, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo em decorrência do acordo firmado.

 5 – Custas e honorários na forma acordada.

6 – INTIMEM-SE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALTON DE JESUS DE SOUSA BORJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000451-69.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural ajuizada por VALTON DE JESUS DE SOUSA 

BORJES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

narrando em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão 

do benefício. Com a exordial, vieram documentos. A petição inicial foi 

despachada (Id n. 6722733). Citado (Id n. 8006692) o réu não apresentou 

contestação (Id n. 10734555). Decisão saneadora (Id n. 10998013). 

Audiência instrutória (Id n. 9472814). II – Fundamentação Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, o autor 

demonstrou a idade de 60 (sessenta) anos, conforme se verifica pelo 

documento de identidade (Id n. 6713829). Entretanto, no que tange à 

qualidade de segurado especial, após a análise dos documentos 

elencados com a peça inicial, este Juízo reputa que o autor não 

demonstrou essa condição. Em que pese o autor tenha colacionado 

documentos que indicam o exercício de atividade campesina, verifica-se 

que tais vínculos referem-se o trabalho na qualidade de segurado 

empregado e não em regime especial, nos termos do art. 11, inciso VII da 

Lei n. 8.213/91[1]. As testemunhas inquiridas, embora tenham afirmado 

que o autor trabalhou em atividade rurícola, não restou comprovado que o 

labor desempenhado era em regime de economia familiar, mas demonstra 

que esse exercício se deu em regime de empregado rural regido pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), totalmente diverso do segurado 

especial. O exercício de atividade empregatícia regida pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT) ou de contribuinte individual são regimes 

totalmente dissonantes ao do segurado especial. Aqueles que são regidos 

pela CLT devem demonstrar que exerceram de forma subordinada, 

habitual, e pessoalmente, percebendo, para tanto salários, atividade em 

favor de empregador rural, que explorava o agronegócio economicamente. 

Por sua vez, o segurado especial deve demonstrar que se trata de 

pequeno agricultor, que exercia sua atividade individualmente ou em 

regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados, e que dependia 

deste trabalho para sobreviver, tratando-se de hipótese em que a 

atividade agrícola é imprescindível a sua manutenção ou eventualmente de 

sua família, não se tratando de atividade empresarial. Como se verificar 

pelos documentos encartados no evento n. 11061463, nota-se que a 

autora possui vínculos empregatícios em período recente na qualidade de 

segurado empregado. Sendo assim, ante a falta de preenchimento da 

qualidade de segurado especial, bem como a carência do benefício 

previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a pretensão ser julgada 

improcedente. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação 

dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos 

honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, 

com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No 

entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima, 

tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de junho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1o 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000303-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENTINO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000303-58.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural ajuizada por JOAQUIM FLORENTINO ROCHA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando 

em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão do 

benefício. Com a exordial, vieram documentos. A petição inicial foi 

despachada (Id n. 5779137). Citado (Id n. 5800852) o réu apresentou 

contestação (Id n. 6763513). Em resumo, alega que o autor não 

comprovou a qualidade de segurado especial e a carência do benefício. 

Decisão saneadora (Id n. 11000158). Audiência instrutória (Id n. 

12906788). II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 

48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da 

Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é 

de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de Benefícios 

estabelece que o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, o autor demonstrou a idade de 60 

(sessenta) anos, conforme se verifica pelo documento de identidade (Id n. 

5778215). Entretanto, no que tange à qualidade de segurado especial, 

após a análise dos documentos elencados com a peça inicial, este Juízo 

reputa que o autor não demonstrou essa condição. Em que pese ele tenha 

colacionado documentos que indicam o exercício de atividade campesina, 

porém, o réu em sua contestação comprovou que o demandante na 

realidade exerce atividade na qualidade de segurado empregado desde o 

ano de 2010 e não em regime especial, nos termos do art. 11, inciso VII da 

Lei n. 8.213/91[1]. As testemunhas inquiridas, embora tenham afirmado 

que o autor trabalhou em atividade rurícola, não restou comprovado que o 

labor desempenhado era em regime de economia familiar, mas demonstra 

que esse exercício se deu em regime de empregado rural regido pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), totalmente diverso do segurado 

especial. O exercício de atividade empregatícia regida pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT) ou de contribuinte individual são regimes 

totalmente dissonantes ao do segurado especial. Aqueles que são regidos 

pela CLT devem demonstrar que exerceram de forma subordinada, 

habitual, e pessoalmente, percebendo, para tanto salários, atividade em 

favor de empregador rural, que explorava o agronegócio economicamente. 

Por sua vez, o segurado especial deve demonstrar que se trata de 

pequeno agricultor, que exercia sua atividade individualmente ou em 

regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados, e que dependia 

deste trabalho para sobreviver, tratando-se de hipótese em que a 

atividade agrícola é imprescindível a sua manutenção ou eventualmente de 

sua família, não se tratando de atividade empresarial. Além disso, o 

período que o autor exerceu aparentemente atividade rurícola em regime 

de economia familiar quando foi assentado em projeto de reforma agrária 

realizada pelo INCRA, verifica-se que esse período foi inferior à carência 

do benefício, consistente em 180 (cento e oitenta) meses, devendo, por 

esta razão o benefício ser indeferido. No mesmo sentido, colhe-se a 

ementa do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA 

RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA QUALIDADE 

DE SEGURADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade (trabalhador rural), conforme disposto nos 

arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do 

requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, associado 

à demonstração do efetivo exercício da atividade rural por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 contribuições 

mensais), observada a regra de transição prevista no art.142 do 

mencionado diploma legal, desde que o período seja imediatamente anterior 

à data do requerimento, ainda que o serviço tenha sido prestado de forma 

descontínua. Quanto à atividade rural exercida, esta deve ser 

demonstrada mediante início razoável de prova material, coadjuvada de 

prova testemunhal coerente e robusta, ou prova documental plena, não 

sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal. 2. No caso em tela, 

a demandante completou 55 anos em 18/julho/2007 (fl.16), 

correspondendo o período de carência a 156 meses. Entretanto, em que 

pese o cumprimento do requisito etário não há como reconhecer o direito 

pleiteado, uma vez que a prova reunida não atende ao início razoável de 

prova material exigido pelo art.55, §3º, da Lei 8.213/91. 3. Embora existam 

documentos qualificando a autora como "lavradora", o extrato do CNIS do 

cônjuge da requerente (fl.53) infirma o alegado desempenho de atividade 

campesina em regime de economia familiar, ao consignar que o mesmo 

exerceu atividade como empregado rural por longo período, mormente no 

período de carência a ser exigido na hipótese em exame. 4. Presume-se, 

em tal contexto, que a subsistência do núcleo familiar advinha desta última 

atividade, e não apenas da lida rural. E, sendo de tal modo, caberia ao polo 

ativo demonstrar que o desempenho da atividade de rurícola era 

imprescindível para a manutenção do lar, ônus do qual não se 

desincumbiu, não sendo possível, outrossim, estender a qualidade de 

segurado especial à companheira. Diretamente relacionadas a esta, as 

declarações de fls.20/22 não se prestam ao fim colimado, porquanto não 

tenham firma reconhecida, assemelhando-se, quando muito, à prova 

testemunhal. De igual modo as notas de compra de fls.23/27, que se 

referem a itens que em nada dizem com a atividade rural. 5. Não faz jus a 

postulante ao benefício de aposentadoria por idade (segurado especial), 

porquanto as provas reunidas não tenham sido suficientes para 

demonstrar o desempenho de atividade rural em regime de economia 

familiar, não se confirmando, destarte, a alegada qualidade de segurado 

especial/cumprimento da carência. 6. Improcedência da ação mantida. 

Apelação desprovida. (AC 0052657-45.2013.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 01/02/2018) Como se verificar 

pelos documentos no evento n. 6763515, nota-se que o autor possui 

vínculos empregatícios longos em período recente na condição de 

segurado empregado. Sendo assim, ante a falta de preenchimento da 

qualidade de segurado especial, bem como a carência do benefício 

previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a pretensão ser julgada 

improcedente. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação 

dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos 

honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, 

com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No 

entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima, 

tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de junho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 
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segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1o 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000453-39.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural, ajuizada por LOURDES FERRARI em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos ao tempo de 

trabalho, bem como a idade. Com a exordial, vieram documentos. A petição 

inicial foi despachada (Evento n. 6722802). O réu foi citado (Id n. 

8007326), porém, não apresentou contestação (Id n. 10734621). Decisão 

saneadora no evento n. 10999634. Audiência de instrução e julgamento (Id 

n. 12906593). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Não 

havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Saliente-se que a autora realizou o requerimento 

administrativo do benefício, sendo passível a análise do mérito da 

demanda. Em análise do caso em tela, reputa-se que a demanda deve ser 

julgada improcedente, uma vez que não foi demonstrada a existência de 

qualidade de segurado especial. Apesar de afirmar que sempre trabalhou 

na lida campesina, nota-se que, na realidade, embora existente início de 

prova material, o referido não é contemporâneo ao fato que se pretende 

demonstrar. Além disso, ressalte-se que a autora exerce há algum tempo 

atividade na qualidade de segurado individual (Id n. 11061510), o que 

descaracteriza tal condição de segurada especial. No extrato do 

“Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”, verifica-se que a 

autora exerce atividade na qualidade de segurado individual, eis que 

possui firma urbana neste município de Água Boa/MT como “salgadeira” 

por longo período. O exercício de atividade empresarial na qualidade de 

segurada individual é regime totalmente dissonante ao do segurado 

especial. Este, deve demonstrar que se trata de pequeno agricultor, que 

exercia sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar, 

sem o auxílio de empregados, e que dependia deste trabalho para 

sobreviver. Desta forma não comprovado o período de trabalho em regime 

de economia familiar, tem-se que a pretensão não merece prosperar. 

Cuidando-se da aposentadoria rural de um benefício em que não há 

recolhimento de contribuições previdenciárias, a demonstração da 

condição de segurado especial da autora deve ser ao menos razoável. No 

mesmo sentido, colhem-se algumas jurisprudências do Egrégio Tribunal 

Regional da 1ª Região: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

POSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Sentença 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. 2. A comprovação da qualidade de trabalhador rural ocorre 

mediante início de prova material devidamente corroborada pela prova 

testemunhal produzida em Juízo, bem assim a implementação do requisito 

etário exigido. 3. Na hipótese, a parte-autora cumpriu o requisito etário, eis 

que completou 60 anos em 2012 (nascimento em 23/05/1952) cuja 

carência é de 180 meses (1997 a 2012). Quanto à prova material, o autor 

juntou aos autos apenas a carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Britânia/GO, com admissão em 28/06/1983 (fl. 14). Contudo, tendo em 

conta se tratar do único elemento de prova material carreado e, ainda, em 

havendo o depoimento de apenas uma única testemunha, certo é que a 

prova oral colhida se afigura frágil e não corrobora o frágil início de prova 

material encartado, sobretudo na espécie, eis que a filiação ao Sindicato 

ocorreu em 1983 e o início do prazo de carência se deu em 1997. 4. Diante 

da ausência de documentos que demonstrem atividade rural da 

parte-autora não se reconhece o direito ao benefício de aposentadoria 

rural por idade, eis que não é admitida prova exclusivamente testemunhal 

para tal fim (Súmula 27 do TRF/1ª Região e 149/STJ). 5. Considerado o 

caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera 

secundum eventum litis ou secundum eventum probationais, permitindo a 

renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. 

Precedentes. 6. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

providas para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. (AC 

0029338-14.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.2759 de 16/10/2015) 

(Destaque). PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR(A) RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Ante as disposições contidas no art. 55, 

§ 3º, da Lei nº 8.213/91, os documentos apresentados pela parte autora, 

para que sirvam como início de prova material do labor rural alegado, 

devem ser dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, 

não se enquadrando em tal situação aqueles documentos que, 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao 

implemento do requisito etário, deixam antever a possibilidade de sua 

obtenção com a finalidade precípua de servirem como meio de prova em 

ações previdenciárias. 2. Conforme documento apresentado pela parte 

autora, constata-se que o requisito de idade mínima foi atendido em 2007 

(carência: 13 anos). A parte autora apresentou comprovante de inscrição 

Estadual de Produtor Rural datado de 2012 (fl. 20), Certidão de imóvel rural 

datado de 1988 (fl. 23), Escritura Pública de compra e venda de imóvel 

rural datado de 2003 (fls. 24/26), notas fiscais de compra de insumos 

agrícolas com data de emissão de 1988 (fls. 28/31), ITR com exercício em 

1988 (fl. 32), CCIR com data de emissão em 1990 a 1996 (fls. 34/37 e 

40/42), comprovante de entrega de ITR exercício em 1994 (fls. 38/39), 

declaração do ITR com exercícios em 1997 a 2011 (fls. 43/70). As 

testemunhas afirmarem que a requerente sempre exerceu atividade rural, 

e que a propriedade dela "tem 5 mil metros", bem como que o marido é 

motorista há vários anos. 3. O INSS juntou CNIS da requerente onde 

consta vínculo urbano no período de 03/2010 a 06/2010, e CNIS do 

cônjuge constando vínculos urbanos de longa duração nos períodos de 

10/1981 a 11/1981; 01/1982 a 11/1983; 05/1988 a 03/1992; 04/1992 a 

07/1993; 12/1993 a 03/1996; 10/2009 a 05/2012; e como contribuinte 

individual na qualidade de empresário nos períodos de 09/1999 a 08/2001; 

10/2001 a 10/2001; 12/2001 a 02/2002; 04/2002 a 04/2002; 06/2002 a 

06/2002; 08/2002 a 08/2002; 10/2002 a 10/2002; 12/2002 a 12/2002; 

02/2003 a 02/2003; 04/2003 a 11/2005; 04/2007 a 04/2007; 12/2008 a 

01/2009; 03/2009 a 05/2009; INFBEN do cônjuge informando que ele 

recebeu auxílio doença na qualidade de comerciário no período de 05/2004 

a 09/2004 (fls. 77/84); também juntou aos autos INFOSEG em nome do 

cônjuge (fls. 117/118), informando ser proprietário de estabelecimento 

comercial (EXTREMINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), 

com data de início das atividades em 24/11/1998 e constando a situação 

cadastral em atividade. 4. Não servem como início de prova material do 

labor rural durante o período da carência, por exemplo, a certidão eleitoral 

com anotação indicativa da profissão de lavrador, prontuários médicos em 

que constem as mesmas anotações, certidão de filiação a sindicato de 

trabalhadores rurais, além de outros que a esses possam se assemelhar, 

quando todos eles tiverem sido confeccionados em momento próximo ao 

ajuizamento da ação. 5. Os documentos que em regra são admitidos como 

início de prova material do labor rural alegado passam a ter afastada essa 

serventia, quando confrontados com outros documentos que ilidem a 

condição campesina outrora demonstrada. Não obstante a qualificação de 

lavrador da parte ou de seu cônjuge, demonstra-se que ele possui uma 

pequena empresa, e ainda é um micro empresário, não podendo assim ser 

contemplado com um benefício que somente deve ser deferido aos mais 

desvalidos. 6. Esta Corte, bem como o STJ, sedimentou o entendimento de 

que não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

comprovação de tempo de serviço com fins previdenciários. (Súmulas 149 

do STJ e 27 do TRF-1ª. Região) 7. Ante a fragilidade do conjunto 

probatório produzido, deve ser confirmada a sentença que indeferiu a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. 8. Coisa julgada 

secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo 
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segurado na hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na 

causa. Precedentes. 9. Apelação a que se nega provimento. (AC 

0055863-33.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 

28/06/2016) III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, tendo em vista a ausência de 

qualidade de segurada especial. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Contudo, 

SUSPDENDE-SE a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista 

que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a 

regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de junho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000656-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JESUS BARBOZA OAB - MT0010753S (ADVOGADO)

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000656-98.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural ajuizada por ADONIAS PEREIRA DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando 

em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão do 

benefício. Com a exordial, vieram documentos. A petição inicial foi 

despachada (Id n. 8103808). Citado (Id n. 8184156) o réu não apresentou 

contestação (Id n. 10734649). Decisão saneadora (Id n. 10999844). 

Audiência instrutória (Id n. 12836262). II – Fundamentação Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, o autor 

demonstrou a idade de 60 (sessenta) anos, conforme se verifica pelo 

documento de identidade (Id n. 8102997). Entretanto, no que tange à 

qualidade de segurado especial, após a análise dos documentos 

elencados com a peça inicial, este Juízo reputa que o autor não 

demonstrou essa condição. Em que pese ele tenha colacionado 

documentos que indicam o exercício de atividade campesina, porém, foi 

acostado aos autos o extrato do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais – CNIS em que se extrai que o autor possui longo período no 

exercício de atividade na qualidade de segurado empregado, consistente 

no ano de 2005 a 2017, o que descaracteriza a qualidade de segurado 

especial, nos termos do art. 11, inciso VII da Lei n. 8.213/91[1]. As 

testemunhas inquiridas, embora tenham afirmado que o autor trabalhou em 

atividade rurícola, não restou comprovado que o labor desempenhado era 

em regime de economia familiar, mas demonstra que esse exercício se deu 

em regime de empregado rural regido pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), totalmente diverso do segurado especial. O exercício 

de atividade empregatícia regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) ou de contribuinte individual são regimes totalmente dissonantes ao 

do segurado especial. Aqueles que são regidos pela CLT devem 

demonstrar que exerceram de forma subordinada, habitual, e 

pessoalmente, percebendo, para tanto salários, atividade em favor de 

empregador rural, que explorava o agronegócio economicamente. Por sua 

vez, o segurado especial deve demonstrar que se trata de pequeno 

agricultor, que exercia sua atividade individualmente ou em regime de 

economia familiar, sem o auxílio de empregados, e que dependia deste 

trabalho para sobreviver, tratando-se de hipótese em que a atividade 

agrícola é imprescindível a sua manutenção ou eventualmente de sua 

família, não se tratando de atividade empresarial. Além disso, o período 

que o autor exerceu aparentemente atividade rurícola em regime de 

economia familiar, nota-se que esse período foi inferior à carência do 

benefício, consistente em 180 (cento e oitenta) meses, devendo, por esta 

razão o benefício ser indeferido. No mesmo sentido, colhe-se a ementa do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO 

CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

(trabalhador rural), conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da 

Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para 

homens e 55 anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo 

exercício da atividade rural por tempo equivalente ao da carência do 

benefício pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de 

transição prevista no art.142 do mencionado diploma legal, desde que o 

período seja imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o 

serviço tenha sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade 

rural exercida, esta deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. No caso em tela, a demandante completou 55 anos em 

18/julho/2007 (fl.16), correspondendo o período de carência a 156 meses. 

Entretanto, em que pese o cumprimento do requisito etário não há como 

reconhecer o direito pleiteado, uma vez que a prova reunida não atende 

ao início razoável de prova material exigido pelo art.55, §3º, da Lei 

8.213/91. 3. Embora existam documentos qualificando a autora como 

"lavradora", o extrato do CNIS do cônjuge da requerente (fl.53) infirma o 

alegado desempenho de atividade campesina em regime de economia 

familiar, ao consignar que o mesmo exerceu atividade como empregado 

rural por longo período, mormente no período de carência a ser exigido na 

hipótese em exame. 4. Presume-se, em tal contexto, que a subsistência do 

núcleo familiar advinha desta última atividade, e não apenas da lida rural. 

E, sendo de tal modo, caberia ao polo ativo demonstrar que o desempenho 

da atividade de rurícola era imprescindível para a manutenção do lar, ônus 

do qual não se desincumbiu, não sendo possível, outrossim, estender a 

qualidade de segurado especial à companheira. Diretamente relacionadas 

a esta, as declarações de fls.20/22 não se prestam ao fim colimado, 

porquanto não tenham firma reconhecida, assemelhando-se, quando 

muito, à prova testemunhal. De igual modo as notas de compra de 

fls.23/27, que se referem a itens que em nada dizem com a atividade rural. 

5. Não faz jus a postulante ao benefício de aposentadoria por idade 

(segurado especial), porquanto as provas reunidas não tenham sido 

suficientes para demonstrar o desempenho de atividade rural em regime 

de economia familiar, não se confirmando, destarte, a alegada qualidade 

de segurado especial/cumprimento da carência. 6. Improcedência da ação 

mantida. Apelação desprovida. (AC 0052657-45.2013.4.01.9199 / RO, Rel. 

JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 01/02/2018) Como se verifica 

pelos documentos no evento n. 11061514, o autor possui vínculos 

empregatícios longos em período recente na condição de segurado 

empregado. Sendo assim, ante a falta de preenchimento da qualidade de 

segurado especial, bem como a carência do benefício previsto no art. 48, 

§3º da Lei n. 8.213/91, deve a pretensão ser julgada improcedente. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais. 

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios 

no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, 

§ 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, DETERMINA-SE a 
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suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 28 de junho de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] VII – como segurado especial: a pessoa 

física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo 

a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que 

com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 

do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida b) pescador artesanal ou a este 

assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1o Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000722-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA COELHO FURTADO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUS GONCALVES DA CRUZ OAB - GO23240 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000722-78.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural, ajuizada por ELZA COELHO FURTADO 

MENDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

narrando em suma, que a parte autora preenche os requisitos legais para 

a concessão do benefício. Com a exordial, vieram documentos. A petição 

inicial foi despachada (Id n. 8247918). Citada (Id n. 9631231), a autarquia 

ré apresentou contestação (Id n. 9678389). Réplica (Id n. 10677022). 

Decisão saneadora (Id n. 11222954). Audiência de instrução e julgamento 

(Id n. 12837403). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Não 

havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem analisadas 

neste momento no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 

da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade 

mínima para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o 

homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à 

carência, o art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador 

rural deve (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, computado o 

período a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em 

tela, a autora demonstrou a idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, 

conforme se verifica pelo documento no evento n. 7227548. No que tange 

à qualidade de segurado, após a análise dos documentos elencados com 

a peça inicial, denota-se que a parte autora não trouxe nenhum documento 

idôneo na forma que preconiza o artigo 106 da Lei 8.213/91, colacionando 

apenas certidão de casamento, em 20/01/1982 (ID n. 7227548 – página 5) 

e certidão de nascimento lavrado no dia 27/03/1986, ambos os 

documentos sem contemporaneidade com a carência do benefício. 

Destarte, apenas tais elementos são inidôneos para aferir em cognição 

exauriente a qualidade de segurada especial. Ademais, afirma que 

exerceu labor em atividade rurícola em regime de economia familiar 

juntamente com o seu cônjuge, Sr. Hélio de Souza Mendes. Contudo, em 

análise ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID n. 

9678389 – Página 29/31), verifica-se que o seu esposo na realidade 

exercia atividade remuneratória, recente e por longo período, na qualidade 

de segurado empregado, regime totalmente dissonante à de segurado 

especial. Além do mais, é incabível a demonstração da qualidade de 

segurado especial exclusivamente com prova testemunhal, nos termos da 

Súmula 149 do STJ. Em sentido análogo, colhe-se a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região, in litteris: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ART. 48, § 2º DA LEI 8.213/1991. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos da 

Lei 8.213/1991, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 (sessenta) anos para homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher, que tenha comprovado o 

efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses 

correspondentes à respectiva carência, por meio de prova material 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta. 2. Estabelece o § 

3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento''. 3. Diante da 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/1991 é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Precedentes 

do STJ. 4. No caso concreto, em que pese a apresentação de início de 

prova material, a própria autora afirma, em seu depoimento pessoal, que 

se mudou para a cidade de Nova Serrana entre os anos de 1997 e 1998, 

quando passou a exercer atividade de babá e dona de casa (o que foi 

corroborado por todas as testemunhas ouvidas em juízo), sendo que o 

requisito etário somente foi implementado em 04/08/2003. Dessa forma, 

não se comprovou o atendimento ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou ao implemento do requisito etário, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 

improcedência do pedido inicial. 5. Apelação da parte autora não provida. 

(AC 0026480-54.2007.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 25/11/2016). Portanto, deve ser indeferido o 

benefício, tendo em vista a falta de comprovação da qualidade de 

segurado especial, visto que a autora não comprovou o labor em regime 

de economia familiar como afirmado, sem contar ainda a ausência de 

prova da carência. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação 

dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos 

honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, 

com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No 

entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima, 

tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de junho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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JANAINA FERRAZ DE ARRUDA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para dar inicio a fase de execução de sentença ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 19498 Nr: 69-48.2007.811.0020

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMOS, CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador da requerente intimada, 

a manifestar-se no prazo legal, quanto a certidão do Oficial de Justiça 

juntada aos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 90720 Nr: 88-68.2018.811.0020

 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: DORACY MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - ALICINO FLORIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente acerca da parte dispositiva da sentença: "...18. 

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, com 

fundamento no artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, diante da inadequação da 

via eleita e por falta de interesse processual e, em conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e VI, do mesmo codex. 19. Custas pela parte autora. 

Sem honorários.

 20. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, procedendo as anotações 

de estilo e ARQUIVANDO-SE os autos. 21. Publique-se. Intime-se. 22. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 93044 Nr: 1264-82.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO DA SILVA, LÁZARA MARTINS REZENDE, 

NEURACI BARBOSA RODRIGUES, LÍDIA MARTINS DE SOUZA, MARIA DE 

FÁTIMA SILVA BORGES, LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA, VALDIVINO 

PEREIRA DOS SANTOS, SAMITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - 

OAB:39.472/GO, MILTON DANTAS PIRES - OAB:16.579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para ciência da decisão, adiante transcrita e 

providências: "...5. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. 6. Com efeito, não há nos autos 

qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência dos autores, mesmo 

porque, não trouxe qualquer documento que comprove o alegado. 7. Ante 

ao exposto, INTIMEM-SE os requerentes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedam ao recolhimento de custas e taxas iniciais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, 

CPC/2015).".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-97.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PIRANJI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT0011082A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO MEIRELLES DOS SANTOS OAB - SP6564 (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000029-97.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 31.157,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PIRANJI TRANSPORTES 

LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA 

MALHA NORTE S/A Vistos. A parte autora alega que possui um credito de 

R$ 31.157,68 (trinta e um mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e 

oito centavos) a receber da reclamada em razão do não pagamento de 

serviços de transportes efetuados. Em contestação, a reclamada alega 

que não há demonstrado nos autos contrato de prestação de serviços 

culminando na improcedência da demanda. É o sucinto relatório. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em que pese as alegações da reclamante, forçoso 

concluir que o valor requerido condiz com o postulado, uma vez que 

somente se demonstra por meios de notas fiscais, sem, contudo, a 

existência de um contrato escrito no qual relaciona a prestação de serviço 

a que busca o recebimento. Assim, como a parte Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a 

improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, bem como JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 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 
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de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-52.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000032-52.2017.8.11.0020. REQUERENTE: THAINARA RIBEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS, Dispenso o 

relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Assim, verifico que a 

reclamante deixou de comparecer, conforme evento ID Num. 9510203, 

sem ainda informar o motivo, demonstrando desinteresse no deslinde 

desta demanda. Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento ID Num. 

9510203, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 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: 8010006-91.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA HEIDI FONSECA EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE CONCURSOS (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 27/07/2018 de 2018 , às 12:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 28 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

Decisão

Proc. nº 3603-50.2018.811.0008 – Cód. 138429

Ação: Pedido de Licença Prêmio

 Vistos etc.

1- Trata-se de pedido formulado por EDMILSON PARREIRA POLEGATI, na 

função de Gestor Judiciário, matricula nº 5161, no qual requer a 

concessão de 03 (três meses) de licença prêmio referente aos 

quinquênios de 26/11/2010 a 26/11/2015, o referido servidor não infringiu 

o artigo 110, do Estatuto dos Servidores Público do Estado de Mato 

Grosso – Lei Complementar nº. 04/90 de 15/10/90, nos quinquênios em 

tela, bem como que o artigo 2º da Lei Complementar nº. 59, de 3.2.1990, 

prevê a concessão do beneficio ora pleiteado. 2- DEFIRO a concessão de 

03 (três meses) de licença prêmio ao servidor EDMILSON PARREIRA 

POLEGATI, referente aos quinquênios de 08/06/2013 a 08/06/2018, 

devendo a mesma ser usufruída de acordo com a conveniência do 

serviço. 3- P.R.I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos para as providências necessárias. 4- Após as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de estilo. 

Barra do Bugres-MT, 21 de junho de 2018 - João Filho de Almeida Portela - 

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21413 Nr: 1378-14.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILDA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - OAB:MT 9.452

 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 querendo 

manifestar sobre a Impugnação a Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91304 Nr: 1503-64.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA FRANCISCA 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução à p. 59, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

À p. 60v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os 

cálculos referente ao valor exequendo, apresentados à p. 57/58, e 

EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, 

c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de p. 

57/58, para expedição do Precatório/RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 26 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134205 Nr: 1060-74.2018.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE GOMES DA SILVA, ANA LINO DA SILVA, 

GERALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9.495-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.A fim de melhor elucidação dos fatos, DETERMINO a realização 

de Estudo Socioeconômico pela assistente social credenciada, na 

residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n . º  05 /2016 :QUESITOS -  LAUDO 

SÓCIO-ECONÔMICO1) Qual a idade atual do (a) autor (a)?2) Descrever o 

núcleo familiar do autor, informando: nome completo de cada membro, data 

de nascimento, número dos documentos pessoais (RG e CPF), grau de 

parentesco e se exerce atividade remunerada. Quando se tratar de filhos, 

apresentar nome e CPF de cada um, ainda que não residam na mesma 

casa em que o autor.3) Das pessoas que compõe o grupo familiar, 

quantas trabalham, em que local, e se é possível determinar, 

aproximadamente, o valor de seus respectivos salários?4) O (A) autor (a) 

não possui qualquer outro meio de prover sua subsistência?5) O (A) autor 

(a) reside em moradia própria ou é alugada? Se alugada, qual o valor do 

aluguel?6) O (A) autor (a) possui filhos ou pessoas da família trabalhando 

fora do Brasil? Se positivo, onde?7) O (A) autor (a) necessita de auxílio 

material de estranhos para sobreviver?8) Dos componentes do grupo 

familiar, alguém recebe algum benefício da Previdência Social? Caso a 

resposta seja afirmativa, qual o NB ( Número do Benefício) percebido?9) O 

(A) requerente exerce alguma atividade laboral, ainda que informal?10) 

Caso a resposta ao quesito acima seja positiva qual a atividade laboral 

habitual do (a) requerente? 11) Há veículos, telefone e eletrodomésticos 

na casa em que reside o(a) autor(a)? Quais e quantos?12) O bairro em 

que reside o(a) autor(a) é servido por rede de água e esgoto? A rua é 

asfaltada? A residência é próxima de hospitais e transporte público?13) 

Quais bens compõem o patrimônio do autor(a) e de sua família (imóveis, 

especialmente se deles aufere renda de aluguel, veículos e móveis de 

valor apreciável como eletrodomésticos)?14) É possível definir o estado 

social da parte autora como sendo miserável?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3051 Nr: 502-06.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TEODORO CORRÊA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Vistos etc.

 Proceda com a atualização dos advogados da parte exequente, conforme 

requerido às fls. 166/170.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, inciso III, Código de Processo Civil).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 26 de Junho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46075 Nr: 2243-61.2010.811.0008

 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: CIRA MARIA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINO ENEDINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107772 Nr: 396-14.2016.811.0008

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMECADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da devolução da Carta Precatória por falta de preparo. Sendo 

assim, intime o autor na pessoa de seu advogado para requerer o que de 

direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129847 Nr: 6451-44.2017.811.0008

 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: MARINEIDE BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNAILTON SANTOS DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do expediente retro, intime o autor na pessoa de seu advogado 

para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91192 Nr: 1411-86.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GOMES DE SANTANA & CIA LTDA, JAMIR 

GOMES SANTANA, ELISETE SOARES ZIMINI, DELZA GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/ 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:MT 10.108

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da devolução da Carta Precatória por falta de preparo. Sendo 

assim, intime o autor na pessoa de seu advogado para requerer o que de 

direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 3817-46.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES TEIXEIRA, ESPOLIO DE JOSE 

TEIXEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S.A, CARDIF DO 
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BRASIL VIDA E PREVIDENCIA AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:SP-123.514, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:OAB/RJ 160.435

 Vistos,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106233 Nr: 5628-41.2015.811.0008

 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: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FARCY RIBEIRO - 

OAB:4.314-A, GALERO CHAVES DA COSTA - OAB:11.902-B

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da certidão retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48563 Nr: 374-29.2011.811.0008

 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: FÁTIMA LEITE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80220 Nr: 1818-63.2012.811.0008

 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: SANTINA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROCURADOR

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35968 Nr: 1972-23.2008.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 4150 Nr: 76-14.1986.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & LOSICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Indefiro o pedido de fls. 175, eis que no ano de 2016, o Plenário do CNJ 

aprovou a edição de uma recomendação (Recomendação n. 51) para que 

todos os magistrados passassem a utilizar exclusivamente os sistemas 

BacenJud, RenaJud e InfoJud na transmissão de ordens judiciais ao 

Banco Central, ao Denatran e à Receita Federal.

 2. A proposta de recomendação, da Comissão Permanente de Tecnologia 

da Informação e Infraestrutura do CNJ, busca reduzir ou eliminar o envio 

de ofícios de papel e está amparada na Lei n. 11.419, de 2006, que 

determina que todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos 

do Poder Judiciário e dos demais Poderes devem ser realizadas, 

preferencialmente, por meio eletrônico.

3. Outrossim, desde maio de 2016, as cooperativas de crédito estão 

incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, desenvolvido em 2001 pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central com o objetivo de 

tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no Sistema Financeiro 

Nacional.

4. Desta forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique bens passíveis de penhora. Em caso de inércia da 

parte exequente ou mera reiteração de pedidos já indeferidos por este 

Juízo, arquivem-se os autos ate ulteriores deliberações.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87080 Nr: 2870-60.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TIEPPO LTDA - ME, ELCIO TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 
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viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da certidão do Meirinho intimo o exequente para fazer o 

complemento da diligência no valor de R$ 568,40 (quinhentos sessenta e 

oito reais e quarenta centavos), conforme certidão a seguir transcrita: 

Código: 111719 C E R T I D Ã O Certifico eu, Oficial de Justiça que em 

cumprimento ao r. Mandado de Avaliação do MMº. Juiz de Direito da 2ª 

Vara, é necessário o complemento de diligência do oficial de justiça com 

fulcro na portaria nº. 08/2009 – DF (diretoria do fórum), CNPJ 

01.880.057/0001-95, que trata da cobrança das conduções na diligência, 

a distância percorrida ida e volta (até a divisa com o município de Lambari 

d´Oeste/MT e estrada municipal deste município) e mais as distância 

percorrida em torno das propriedade ( quatro matrículas) de 

aproximadamente 140 Km, com o valor do Km de R$ 2,03 por kilometro, 

zona rural, sendo duas diligencias, totalizando o valor de R$ 568,40 

(quinhentos sessenta e oito reais e quarenta centavos), pagamento este 

feito através do site do TJMT, sendo comprovante de pagamento 

necessário juntar nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117480 Nr: 6286-31.2016.811.0008

 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: LAURA LORANDI DA SILVA, APDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA, 

SILENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JERRY ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA, 

Cpf: 00000012106, Rg: 1512166-6, Filiação: Geraldo Pereira de Almeida e 

de Maria Aparecida Silva de Almeida, data de nascimento: 23/08/1982, 

brasileiro(a), natural de Denise-MT, convivente e atualmente em local 

incerto e não sabido SILENE PEREIRA DA SILVA, Rg: 1662641-9, Filiação: 

João Pereira da Silva e de Laura Lorandi da Silva, data de nascimento: 

21/01/1986, brasileiro(a), natural de Sonora-MS, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Guarda do menor. A. P. A., proposta LAURA 

LORANDI DA SILVA em face de JERRY ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA e 

SILENE PEREIRA DA SILVA, com pedido de tutela de urgência, fundada no 

artigo 300, do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos em correição,1. Defiro o petitório de fl. 

32/32-v°, posto que determino a citação da parte requerida por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação do edital na rede mundial de 

computadores, no sítio deste TJMT e na plataforma de editais do CNJ, 

certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com 

a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira 

publicação. 2. Deverá o edital de citação consignar todas as informações 

previstas nos incisos III e IV do artigo 257, acima indicado.3. Transcorrido 

o prazo sem manifestação da parte executada, considerando que a 

Defensoria Pública representa a parte exequente, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) como curador especial para atuar na defesa dos interesses do 

demandado, devendo este ser intimado de seu munus, bem como 

cientificado das obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 

1.12.6 e 1.12.6.1 da CNGCJ/MT, para que manifeste-se oferecendo a 

defesa cabível, no prazo legal.4. Apresentada a peça de defesa, intime-se 

a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.5. Após, dê-se vista dos autos ao nobre representante do 

Ministério Público para apresentar manifestação.6. Cumprido tudo, 

tornem-me conclusos.7. Intime-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilda Pereira Pedroso, 

digitei.

Barra do Bugres, 28 de junho de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135963 Nr: 2123-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE RODRIGO DA SILVA, ELIVELTON DE 

ARAUJO DA SILVA, ALEXSANDRO REGIS DA SILVA, DANIEL BELO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358, LOURIVAL DA CRUZ DIAS - OAB:19538/O

 Autos: 2123-37.2018.811.0008 - Código: 135963.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI. Inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 13h30.Intimem-se as partes, as 

testemunhas/informantes por ambas arroladas e requisite-se a 

apresentação do(s) réu(s) .Em se tratando de informante/testemunha 

residente fora dos limites da Comarca, expeça-se carta precatória para 

inquirição, conforme a designação do Juízo Deprecado, com prazo de 

cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, comunique-se a 

defesa para que, querendo, acompanhe junto a este último a realização do 

ato (Súmula 273 do STJ).Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o 

disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida 

com a duração razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), 

apresentar as testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.Não 

localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.Barra do 

Bugres/MT, 21 de junho de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130468 Nr: 6807-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERISVAN DOS SANTOS SOUSA, Rafaela dos 

Santos Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O

 Autos: 6807-39.2017.811.0008 – Código: 130468

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de agravo de instrumento manejado pela Defesa das acusadas 
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Nerisvan dos Santos Souza e Rafaela dos Santos Guilherme, contra a 

decisão que indeferiu o pedido de retirada de tornozeleira eletrônica (fls. 

143/148).

II –

 Inadmissível é o processamento do recurso.

Para o processamento dos recursos necessário o preenchimento de 

pressupostos de ordem objetiva – adequação do recurso, tempestividade, 

motivação e regularidade procedimental – e subjetivos – que trata da 

legitimidade recursal segundo doutrina José Frederico Marques .

 No caso vertente, ausenta-se o pressuposto objetivo da adequação.

De proêmio, urge pontuar que agravo de instrumento trata-se de recurso 

adotado tão somente pelo Código de Processo Civil, e manejado contra as 

decisões interlocutórias suscetíveis de causar lesão grave e de difícil 

reparação a uma das partes, cuja apreciação precisa ser feita de imediato 

pela instância superior .

 Nesse contexto, a Defesa deseja manejar recurso completamente 

estranho à sistemática do CPP, eis que o único agravo existente no 

arcabouço penal é o agravo em execução, previsto no art. 197 da LEP, 

aplicado nas execuções penais.

Em verdade, como ao caso deve ser aplicado o sistema recursal da Lei 

3.689/41, por certo, a via adequada era a ação impugnativa autônoma 

habeas corpus, para o fim de combater pronunciamento que indefere o 

pedido de retirada da tornozeleira eletrônica de cada acusada.

Demais disso, dada à clareza do sistema recursal, inviável invocar a 

fungibilidade dada a manifesta caracterização de erro crasso. Dito de 

outro modo, tratando-se de erro grosseiro, fica afastada a aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal .

De outro lado, expeça-se o necessário para realização da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 16/outubro/2018, às 16:10 

horas.

Expeça-se o necessário.

Barra de Bugres/MT, 26 de junho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134947 Nr: 1513-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTINO DA SILVA, GENALDO MARQUES 

DA SILVA, HIGOR RIBEIRO SANTOS, GEIZIANE APARECIDA EGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:14.425, JOSUE ALVES DO NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 Autos: 1513-69.2018.811.0008 - Código: 134947.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo os réus ROBERTINO DA SILVA, GENALDO MARQUES DA 

SILVA, GEZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA e HIGOR RIBEIRO SANTOS, 

alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 de agosto de 2018 às 13 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 27 de junho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137135 Nr: 2873-39.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Moura Soares - 

OAB:13.934

 Compulsando os autos, verifica-se que houve juntada de Contestação 

(fls. 28/38) pela Defesa, onde requer a revogação das medidas protetivas, 

bem como a condenação da autora por litigância de má-fé.

O Juízo deixa de apreciar tais pedidos, tendo em vista que há nos autos 

Sentença Definitiva de Mérito (fls.18/19), na qual revogou tais medidas 

protetivas previstas na Lei 11.340/06 por não mais se sustentarem, 

tornando o pedido contestatório sem efeito.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, insta salientar que não merece 

apreciação, tendo em vista que não há prejuízo para a parte ora requerida.

Desta forma, cumpra-se a Sentença de fls. 18/19.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de junho de 2018. Senhor(a) JOAO 

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, Rua Rio Negro, nº 127, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/07/2018 Hora: 13:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001214-12.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.441,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: BANCO 

SANTANDER S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-94.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de junho de 2018. Senhor(a) JOAO 

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, Rua Rio Negro, nº 127, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/07/2018 Hora: 13:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001215-94.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.207,32; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões 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 Judiciária. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-64.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA DA GUIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de junho de 2018. Senhor(a) ROSIMEIRE 

APARECIDA DA GUIA LIMA, Rua C, S/N, Lote 10, Quadra 05, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/07/2018 Hora: 13:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001217-64.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.620,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSIMEIRE APARECIDA DA GUIA LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA DA GUIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de junho de 2018. Senhor(a) ROSIMEIRE 

APARECIDA DA GUIA LIMA, Rua C, Lote 10, Quadra 05, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/07/2018 Hora: 14:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001216-79.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.212,43; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSIMEIRE APARECIDA DA GUIA LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV) 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, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de junho de 2018. Senhor(a) MARIA 

LUIZA DOS SANTOS CAMPOS, Rua Buriti, N°12, QD 06, Casa 12, JD das 

Palmeiras, Barra do Bugres/MT, CEP 78390 - 000. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 09/07/2018 Hora: 14:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001218-49.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.245,13; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134620 Nr: 1333-53.2018.811.0008

 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: ISP, MARCIANA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de ação de imposição de obrigação de fazer, com 

pedido de tutela antecipada, proposta pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso em favor de ISABELLA SILVA PONTES, menor impúbere, 

representada por sua genitora Marciana Dias da Silva, em desfavor do 
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Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres.De acordo com os 

fatos narrados na inicial, a menor que tem 11 (onze) anos de idade, 

necessita do procedimento de Biopsia Renal, com urgência, uma vez que 

apresenta síndrome nefrotica com componente nefrotico com risco de 

progressão para insuficiência renal, conforme relatório médico anexo.Com 

efeito, o juízo da 2ª Vara de feitos Cíveis Gerais e Infância e Juventude 

julgou-se incompetente, declinando para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública.Distribuído o processo perante os Juizados Especiais Cíveis, os 

autos vieram à conclusão.É a síntese do necessário.Decido. (...).Isto 

posto, tendo o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível declinado da 

competência, por entender que referida situação não é afeta à Vara da 

Infância e Juventude, e, por entender este juízo que a matéria não é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos 

supra delineados, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

termos dos artigos 202 e 203 do Regimento Interno do TJMT.Cumpra-se 

com urgência, enviando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO SANTANDER 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, Avenida Presidente Jucelino 

Kubitschek, nº 2041, E 2235 Bloco A, São Paulo – Vila Olimpia – CEP: 

04.543-011. Dados do processo: Processo: 1001214-12.2017.8.11.0008; 

Valor causa: R$ 8.441,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CARLOS 

FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/07/2018 Hora: 13:00 (MT) no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 28 de 

junho de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97724 Nr: 1013-71.2018.811.0050

 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: ISMERIA DIONISIA DE AGUIAR SILVA, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO, DELIR HITINGER, IVONE ORTOLAN, LURDES 

MELÂNIA CALCAGNOTTO, DILZA DE FÁTIMA ZAMPARONI, ROSANGELA 

KEMPF DA SILVA, JACOB IVO BRILL, SÔNIA MARIA BRUGNOROTTO 

PAIM, ERINEU MIETH, MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF, JOSEFINA 

BERLANDA PERIN, VÂNIA MARLIZE MARQUES VAN DER SAND, REGINA 

GUEDES RIBEIRO, TANIA NUNES MATTEI, EDI FAUSTINA DE OLIVEIRA 

MIETH, SALETE SCHOMOELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - FILIAL CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLESIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592/MT, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B

 Vistos em correição,

Fixo o prazo de cinco dias para a juntada das cartas de preposição e 

procuração pugnada pela parte requerida e requerente.

Sem prejuízo, certifique quanto a apresentação de contestação.

Em seguida, se positivo, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito em quinze dias.

Por fim, certifique o cumprimento desta decisão e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37878 Nr: 1232-31.2011.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CESAR NABOAO & CIA LTDA-ME, 

HELENO GUAL NABAO, RENATO CESAR NABAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em ordem, 

aguardando a citação das partes executadas.

Assim, considerando o motivo da devolução da missiva (f. 67), intime-se a 

parte exequente, por meio de seu patrono, para manifestar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Apresentado novo endereço, proceda-se à citação das partes 

executadas, expedindo-se o necessário.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, proceda-se ao 

cumprimento da Ordem de Serviço nº 001/2016-GAB quanto à intimação 

da parte sob pena de extinção do processo por abandono.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 677-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE SAEM AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOI COMERCIO DE MÁQUINAS 

AG´RICOLAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em ordem, 
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aguardando a citação da parte requerida.

Assim, considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento (f. 

27), intime-se a parte requerente, por meio de seu patrono, para 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Apresentado novo endereço, proceda-se à citação da parte requerida, 

expedindo-se o necessário.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, proceda-se ao 

cumprimento da Ordem de Serviço nº 001/2016-GAB quanto à intimação 

da parte sob pena de extinção do processo por abandono.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1610 Nr: 1474-10.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, FLÁVIO 

ROBERTO ZENI, FRANCISCO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos em correição,

De início, atente-se a Sra. Gestora Judiciária quanto ao que dispõe o art. 

337 da CNGC, notadamente, o fato de que " NENHUM PROCESSO DEVERÁ 

EXCEDER A QUANTIDADE DE 200 (DUZENTAS) FOLHAS EM CADA UM DE 

SEUS VOLUMES, RESSALVADA EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL 

CONTRÁRIA.

Assim, observando minuciosamente os autos denoto a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido.

Portanto, proceda-se à correção dos volumes e numeração de laudas, 

bem como atualização no Sistema Apolo.

No mais, solicite informações ao Juízo deprecado acerca do cumprimento 

da missiva.

Em seguida, certifique-se o necessário, tomando o escrivão as medidas 

de estilo para o prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, 

voltando-me os autos conclusos para decisão em gabinete.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73000 Nr: 947-96.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO GRAZIOLA, GRAZIOLA & LUCAS DE 

MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seus advogados, para que tome ciência das datas previstas 

para realização do leilão judicial do bem penhorado, que se dará no dia: 

Primeiro Leilão: Dia 06/11/2018, às 13:00 horas, e Segundo Leilão: Dia 

06/11/2018, às 14:00 horas, no átrio do Fórum desta Comarca.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-29.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DE LOURDES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR OAB - SP221029 (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000422-29.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 28 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SCHERBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000495-98.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 28 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000409-30.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (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: 

1000409-30.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARLI GODINHO REQUERIDO: 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. 

Dispensado o relatório, em conformidade com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. De acordo com o quanto aduzido pela reclamante em sua petição 

inicial, a presente ação visa restituição de valores pagos os quais já foram 

objeto de outra ação proposta (2667-79.2007.811.0050 – 26040), já 

extinta com análise de mérito, de forma que imperiosa o reconhecimento 

da coisa julgada, em observância ao disposto nos §3º do artigo 337 do 

CPC. Ademais, a reclamante detém título judicial a amparar o manejo de 

nova execução, relativa ao recebimento da diferença dos valores imposta 

ao réu, não sendo necessária a propositura de nova ação, nos termos do 

art. 52 da Lei 9.099 /95. Com efeito, do reconhecimento da coisa julgada, 

nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, decorre 

logicamente a extinção do feito sem resolução do mérito. Note-se ainda, 

que a Autora no ano de 2015, intentou ação que tramitou sob o nº 

8010029-15.2015.811.0050, nos mesmos moldes da lide atualmente 

proposta, sendo extinta sem resolução do mérito por reconhecer a coisa 

julgada na ação nº 2667-79.2007.811.0050, todas com tramitação pela 

Comarca de Campo Novo dos Parecis. Diante desse quadro, não há como 

escapar a conclusão de que a parte autora litigou de má-fé ao formular 

pretensão sabidamente indevida porquanto já apreciada em outra ação, 

incorrendo no artigo 80, I do Código de Processo Civil Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso IV e V, do Código de Processo Civil, e condeno a parte 

autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa. Sentença publicada no DJe. Sem custas processuais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 283 de 509



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, 25 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, 

25 de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-26.2018.8.11.0050

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:

FELIPE DA SILVA VELASQUES (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: 

1000116-26.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: FELIPE DA SILVA VELASQUES 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. 13762152 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, 25 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, 25 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS RODRIGUES LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALMEIDA 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: 

1000012-34.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JONAS RODRIGUES 

LOURENCO REQUERIDO: EDIVALDO ALMEIDA 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. 13623629 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, 25 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, 25 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA FRANCISCA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (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: 

1000221-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: OLGA FRANCISCA BARROS 

REQUERIDO: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA 

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. 

13622320 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, 25 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, 25 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-91.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CARIUCIKER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELP INFORMATICA EIRELI - 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: 

1000241-91.2018.8.11.0050. REQUERENTE: KATIA CARIUCIKER DOS 

SANTOS REQUERIDO: HELP INFORMATICA EIRELI - 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. 13625298 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, 25 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, 25 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MARCELI BEHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (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: 

1000204-64.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOICE MARCELI BEHLING 

REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., DOMANI 

PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 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. 13623512 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, 25 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, 25 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 

1000225-40.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ROGERIO VIEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 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. 13633495 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, 25 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, 25 de JUNHO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TALITA GOMES 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: 

1000252-23.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOICE BIRCK HORST - ME 

REQUERIDO: MARIA TALITA GOMES 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. 13633495 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, 25 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, 25 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NASCIMENTO DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (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: 

1000305-04.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DANIELA NASCIMENTO DE 

FARIA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por DANIELA 

NASCIMENTO DE FARIA em face de TEELFONICA BRASIL S.A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora desistiu da ação, 

conforme consta petição constante no Id.: 13876367. Decido. Há que se 

registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular 

citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, 

consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

28 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, 28 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 285 de 509



Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SELIO BETIATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 28 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 20/08/2018 Hora: 13:30 , a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca. Processo: 1000504-23.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

16.091,95; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO] Partes do processo: Parte Autora: LUIZ SELIO 

BETIATO Parte Ré: AYMORE 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MARIA DENUNCIO PERRUT (AUTOR)

ODECIR PERRUT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 28 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 20/08/2018 Hora: 14:00 , a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca. Processo: 1000492-09.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

31.891,47; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [ANULAÇÃO 

DE DÉBITO FISCAL] Partes do processo: Parte Autora: ODECIR PERRUT e 

outros Parte Ré: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000665-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MARIA MIRANDA (AUTOR)

J. P. M. F. (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 28 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/08/2018 Hora: 17:30 , a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca. Processo: 1000665-33.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

13.500,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [SEGURO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO] Partes do processo: Parte Autora: J. P. M. F. e 

outros Parte Ré: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO MARTINS DE SIQUEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 28 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

20/08/2018- Horário: 13:00 , a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000672-25.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO] Partes do processo: Parte Autora: SALOMAO MARTINS DE 

SIQUEIRA Parte Ré: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 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

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

Processo Número: 1000596-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALMEIDA MONGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELAINE CARPES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 28 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

14/08/2018, Horário: 13:00 , a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000596-98.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: ALIMENTOS 

- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69); Espécie: [Revisão] Partes do processo: 

Parte Autora: GILSON ALMEIDA MONGE Parte Ré: UELAINE CARPES 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144469 Nr: 2464-31.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: Rafael Antonio Siquinelli Fancelli, Raquel Malvina 

Schenkel Fancelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado, Antonio Carlos Felito, Sebastião Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Edison 

Gonçalves de Andrade Junior - OAB:22367/O, Eduardo Alves 

Marçal - OAB:13311/MT

 Decido. Pelo exposto, RECEBO os presentes Embargos de Terceiro 

opostos por Rafael Antonio Siquinelli Fancelli e Raquel Malvina Schenkel 

Fancelli. DEFIRO o pedido liminar aduzido pela Embargante para 

DETERMINAR a suspensão dos atos expropriatórios que tenham por objeto 

o imóvel já penhorado. JUNTE-SE cópia da presente decisão nos autos da 

mencionada execução, a fim de impedir o prosseguimento da expropriação 

do imóvel. Sem prejuízo, CITE-SE a Embargada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86430 Nr: 4285-12.2014.811.0051

 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: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Raimundo Nunes 

Cardoso - OAB:9517-A/MA

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77018 Nr: 1968-75.2013.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Cabral Gonçalves, Gentil Moreira Gonçalves, 

ARLINDO CABRAL, Arnildo Cabral, Arly Cabral, Ely Zimmermann Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aniz Bechara, Antonio Rissato, José de 

Angelo, Alfredo Gutierrez Ruiz, Jose Bueno de Aguiar, Arlindo Batistela, 

Antonio Bueno de Aguiar, Geurino Angelo Brinatti, Francisco Formazieri & 

Filhos Ltda, Fortunato Rossi, Olivio Piai, Cristiano Traviolli, Jorge Pretenchi, 

Armando Pretenchi, Lucilene de Oliveira Satelis, Estevina Maria Pires, Alice 

Travioli, Agostinho da Corte, Rodolfo Frederido Muller, Osmar Froner de 

Melo, Helia Maria Moreira Pacheco de Melo, Aldo Stoppa, Leandro Mazutt, 

Maria Tereza Scafoglio Dorelli, Helio Dorelli, Idemundo Scafoglio, Salvador 

Scafoglio, Romulo Paulo Scafoglio, Helena Scafoglio Ricomini, Geraldo 

João Ricomini, Antonio Salazar Garcia, Leonilda Scafoglio Gardin, Erene 

Miquelina Scafoglio Mader, José Cardinelli Mader, Roque Bueno de Aguiar, 

Carlos Gardin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS 

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

Finalidade: CITAÇÃO dos interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados 

na petição inicial.

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO em que ANITA 

CABRAL GONÇALVES e seu esposo GENTIL MOREIRA GONÇALVES, 

ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, ARNILDA CABRAL e sua esposa 

ERLY ZIMMERMANN CABRAL em face de: LOTES 01, 02, 12, 14, 15, 16, 

20(18, 19, 21, 22, 26, 27) ANIZ BECHARA; LOTE 03: ANTONIO RISSATO; 

LOTE 04: JOSÉ DE ANGELO, ALFREDO GUTIERREZ RUIZ, JOSÉ e 

ROQUEBUENO DE AGUIAR, ARLINDO BATISTELA, ANTONIO BUENO DE 

AGUYIAR; LOTE 05: GEURINO ANGELO BRINATTI e FIRMA FRANCISCO 

FORMAZIERI e FILHOS LTDA; LOTE 06: FORTUNATO ROSSI; LOTE07: 

OLIVIO PIAI; LOTE 08: CRISTIANO TRAVIOLLI, JORGE e ARMANDO 

PRETENCHI, ALICE TRAVIOLI, AGOSTINHO DA CORTE; LOTES 09 e 17: 

RODOLFO FREDERIDO MULLER, OSMAR FRONER DE MELO, LUCILENE DE 

OLIVEIRA SATELIS, ESTEVINA MARIA PIRES; LOTE 10: ALDO STOPA; 

LOTE11: LEANDRO MAZUTT, LOTE 13: MARIA TEREZA SCAFOGLIO 

DORELLI, IDEMUNDO SCAFOGLIO, SALVADOR SCAFOGLIO, ROMULO 

PAULO SCAFOGLIO, HEHLENA SCAFOGLIO RICOMINI, LEONILDA 

SCAFOGLIO GARDIM, ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER, pelos fatos 

a seguir exposto: Em data de 03 de setembro de 1973, por Escritura 

Pública de Compra e Venda, lavrada perante o Cartório do 5º Ofício de 

Cuiabá, o Sr. Francisco de Barros Cabral (pai dos autores), adquiriu o 

imóvel rural situado à época no município de Chapada dos Guimarães, com 

a área de 3.309 has, com a descrição nos autos. Concluímos, então que o 

Sr. Francisco e seus filhos (autores) já exercem atividades laborativas 

sob tais terras há praticamente 40(quarenta) anos ininterruptos sem 

qualquer oposição interrupção ou oposição de terceiros. Ante o exposto 

requer: Sejam intimados para manifestarem eventual interesse na causa, 

os dignos representantes da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Campo Verde; seja intimado o douto 

representante do Ministério Público, bem como o representante do 

INTERMAT a fim de que o mesmo apresente estudos cadastrais das 

citadas áreas; seja ao final julgada procedente a ação, mediante o 

reconhecimento do domínio, pelo usucapião, em favor dos requerentes, 

sobre a área descrita nos memoriais descritivos anexos, com a expedição 

de mandado ao Oficial do Registro de Imóveis Competente; protesta provar 

por todos os meios de provas admitidos no direito notadamente 

testemunhais, periciais, se for o caso, juntada de novos documentos, etc. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "O 1º MP, está situado à margem 

do Rio Manso, divisando com terras de ILDA CURVO; o 2º MP está situado 

a 5.810 metros do 1º MP, ao rumo mag. De 65º00' SE divisando com terras 

de ILDA CURVO e com terras de GONÇALO DE CAMPOS; o 3º MP está 

situado a 5.246 metros do 2º MP, ao rumo mag. De 36º35' SW, divisando 

com terras de GONÇALO DE CAMPOS e com terras de ABDALA MANSUR; 

o 4º MP está situado a 2.190 metros do 3º MP, com o rumo mag. De 

82º00'SW, divisando com terras de ABDALA MANSUR e com terras de 

TARQUINIO FERNANDES; o 5º MP está situado a 5.850 metros e 3.415 

metros respectivamente, com os rumos mag. De 29º00' e 56º35'NE, 

situado a margem do Rio Manso e divisando com terras de TARQUINIO 

FERNANDES."

Despacho/Decisão: Vistos etc. CITEM-SE pessoalmente os confinantes do 

imóvel usucapiendo, devidamente qualificados no item “b” dos 

requerimentos iniciais (p. 17/19) e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

os requeridos com paradeiro desconhecido, qualificados no item “a” dos 

requerimentos iniciais (p. 15/17), bem como os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (arts. 942 e 232, IV, do CPC), para, querendo, 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 

INTIMEM-SE, pela via postal, os Representantes Municipal, Estadual e da 

União para que manifestem eventual interesse, remetendo-lhes cópias dos 

documentos apresentados na inicial. Após, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. 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, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 28 de junho de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 8987 Nr: 770-18.2004.811.0051

 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: Fernandez Amorim Lopes, Ana dos Santos Silva Lopes, 

Aparecida Parrão Guilhem, Denis Peixoto Parron, Eliane Peixoto Parron 

Paim, Tamis Peixoto Parron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Parron Lopes - Espólio

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

OAB:4.324/MT, Fabiano Moraes Pimpinati - OAB:6623-B/MT, Marcelo 

Parrão Guilhem - OAB:250.162/SP, Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

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

OAB:4.324/MT

 De proêmio, comprovada sua qualidade de herdeiro de SEBASTIÃO 

PARRON, falecido no curso do processo, DEFIRO o requerimento de fls. 

529/533, para DETERMINAR a HABILITAÇÃO de CLEITON CORDEIRO 

PARRON nestes autos. Outrossim, INTIME-SE a herdeira NEUSA PERRON 

BERGAMO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente procuração 

outorgada a advogado. DETERMINO, também, a intimação de MARIA 

TEREZA TROMBETA para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar certidão 

de nascimento e/ou casamento, consignando-se que sendo ela casada 

sob os regimes de comunhão universal de bens, deverá exibir 

documentos pessoais e procuração do respectivo cônjuge. Em tempo, 

EXPEÇA-SE edital de publicação para conhecimento de terceiros dos 

termos do presente inventário (art. 259, III, do NCPC). Igualmente, em 

atenção ao teor da decisão proferida na última audiência (fls. 440/441), 

EXPEÇA-SE o competente TERMO DE COMPROMISSO de inventariante a 

ser assinado por FERNANDEZ AMORIM LOPES (art. 617, do NCPC). No 

mais, CERTIFIQUE-SE quanto à intimação de LUCIMEIRE, LUCILENE, 

ANTÔNIO, APARECIDA PARRÃO, NEUSA, WAGNER, TAMIS e MARIA 

TEREZA TROMBETA acerca das últimas declarações. Em caso negativo, 

desde já DETERMINO seja o ato efetivado. Por derradeiro, inexistindo 

discordância dos demais herdeiros, RECONHEÇO a validade da cessão 

formalizada às fls. 548, bem como a possibilidade de transferência das 

áreas alienadas em vida pelo de cujus aos adquirentes BELMIRO JESUS 

MOREIRA, ESUPÉRIO VIEIRA e ARTINO FOERSTE, consignando-se, 

todavia, que tais providências serão tomadas tão somente depois de 

comprovado o pagamento dos impostos pertinentes. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 06 de junho de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133007 Nr: 7415-05.2017.811.0051

 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: Camila Grifo Sossai

 PARTE(S)  REQUERIDA(S) :  Mar i a  Je c i o n i  M o e s e s 

Weissmuller_EPP(VIMODAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135933 Nr: 8723-76.2017.811.0051

 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: Cleusa Xavier dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132747 Nr: 7309-43.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, Celia 

Salvadora Rodrigues Paes Garcia, João Gilberto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a diligência na 

zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 131499 Nr: 6560-26.2017.811.0051

 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 Gmac S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB: OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hebert Rezende da Silva - 

OAB:16.773-O

 INTIMO o autor para impugnar a contestação, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127972 Nr: 4737-17.2017.811.0051

 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: Simone Pasqualotto de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:, THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74784 Nr: 3782-59.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Raasch Ltda ME, Kelly Rejane Raash 

Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elecsonic Comércio Ltda, Aguia Comercio de 

Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cabrera Galbiati - 

OAB:31167/PR, Leonardo Giovani Nichele - OAB:7.705/MT, MONICA 

MINE YAO - OAB:32545, Valdemar Bernardo Jorge - OAB:25.688/PR

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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TIAGO BRITO DA SILVA (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 Data: 13/08/2018 Hora: 09:20 , 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: 1000912-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO JOSE DA ROCHA (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 diaData: 13/08/2018 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: 1000913-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZARA DE SOUZA ALENCAR (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 Data: 07/08/2018 Hora: 16:00 , 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: 1000915-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI DE ARRUDA FALCAO (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 Data: 07/08/2018 Hora: 16:20 , 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: 1000916-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIDES SANTANA DE MORAIS (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 diaData: 13/08/2018 Hora: 10:00 , 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: 1000920-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BOEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 Data: 13/08/2018 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: 1000922-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI RODRIGUES DA SILVA (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 Data: 13/08/2018 Hora: 13:00 , 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: 1000448-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO ANGONESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerida, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/08/2018, às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT, com as advertências de costume. Everton Alves de 

Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO ANGONESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/08/2018, às 09h00, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 289 de 509



MARCUS ANTONIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

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 : 

1001335-08.2017.811.0051 Polo Ativo: MARCUS ANTONIO DA SILVA 

FERREIRA Polo Passivo: L.A.M FOLINI – ME - MUNDIAL EDITORA 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 

MARCUS ANTONIO DA SILVA FERREIRA contra L.A.M FOLINI – ME – 

MUNDIAL EDITORA objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de retificação de 

seus dados conforme consta na contestação, no mérito, afirma que agiu 

em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e 

a legalidade na cobrança ante a regular contratação, requerendo a 

improcedência da ação à condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de retificação de dados arguidas pela Ré merece 

ser acolhida, motivo pelo qual, determino que a secretária deste Juízo 

retifique os dados da reclamada nos autos, devendo constar qualificação 

expressa em sua defesa. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito no valor de R$ 258,00 inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma 

indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação juntando gravação de contato telefônico, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não 

trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era 

realmente era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de 

proteção ao credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de 

comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A 

reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é 

exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas 

assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, 

restando comprovado sua conduta ilícita. A gravação anexa aos autos 

pela Ré, não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor, até 

porque, referida gravação revela que o reclamante não exarou/anuiu 

ciência na suposta aquisição de produtos ofertados pela Ré, restando 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. 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, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo 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. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Pedido Contraposto Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da parte autora ao pedido contraposto, conforme autoriza o 

artigo 31 da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 31 do FONAJE, porém, no caso 

dos autos, a parte Ré não comprovou a exigibilidade do crédito, devendo 

referido pedido ser indeferido em razão da procedência do pedido. Assim, 

caminho outro não há senão o da procedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 
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9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- 

Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido nestes 

autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO; 5- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome 

da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 6- Determino que a 

secretária deste Juízo retifique os dados da reclamada nos autos, 

devendo constar qualificação expressa em sua defesa. 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, 06 de maio 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, 06 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-59.2018.8.11.0051

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 16h00, 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS BREHM JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE-MT Processo nº 

1001183-57.2017.811.0051 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS BREHM 

JUNIOR, devidamente qualificado nos autos tela, por seu advogado 

infraassinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

requerer JUNTADA de comprovante de depósito judicial complementar de 

R$ 110,00 (cento e dez reais), realizado na data de 08/05/2018, para 

cumprimento da execução de sentença (documento em anexo). Insta 

salientar que no mês de abril do corrente, o ora Requerente já havia feito 

um depósito judicial de R$ 208,00 (duzentos e oito reais) conforme id 

12275250. Cumprida a obrigação, pugna pela extinção do feito. Pede 

Deferimento. Cuiabá-MT, 09 de Maio de 2018. GILMAR GOMES DE SOUZA 

OAB-MT 9228

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RIBEIRO QUEROZ (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)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito, 

a fim de intimar as partes, na pessoa de seus procuradores, para 

comparecer à Audiência de CONCILIAÇÃOdesignada para o dia 

14/08/2018 Hora: 09:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento, extinção e condenação nas custas 

processuais: À parte ré: 1)- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente 

trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 5MB cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020020-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MACKS MOREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8020020-12.2015.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 15 de junho de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Canarana

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000174-92.2018.8.11.0029

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:

SAMUEL RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000174-92.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SAMUEL RODRIGUES Vistos, 1. Trata-se de Medida Cautelar de Busca e 

Apreensão com pedido de liminar, requerida por BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S.A., em face de SAMUEL RODRIGUES, (qualificados 

nos autos) em razão do inadimplemento das obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária pactuadas nos termos do 

contrato Id. 13634440. 2. Alega a parte autora que através de “Contrato de 

Financiamento” nº 4366606160, celebrado entre as partes no dia 

12/09/2014, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no 

valor líquido de R$ 17.689,41 (dezessete mil seiscentos e oitenta e nove 

reais e quarenta e um centavos), que deveria ser pago em 48 prestações 

no valor de R$ 618,40 (seiscentos e dezoito reais e quarenta centavos), 

cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 

15/10/2014 e da última para o dia 15/09/2018, destinado à aquisição de um 

veículo alienado fiduciariamente, marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 

GER.4 TOTALFLEX RALLYE 1.6 A/G 4P, ano 2007/2008, chassi 

9BWCB05W28T141978, placa NGT8769, cor PRATA e renavam nº 

944921884. 2. Relata ainda que a parte requerida não cumpriu as 

obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas a partir de 15/08/2015, cuja mora está devidamente comprovada 

pela inclusa notificação extrajudicial, conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014, pode 

ser requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. 3. A inicial veio instruída com os documentos de Id. 

13634440;13637049, que comprovam a mora e inadimplemento da 

requerida, nos conformes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez 

que dispõe este artigo a necessidade da devida comprovação do 

inadimplemento/mora, o que somente se efetiva mediante a devida 

notificação e/ou protesto, conforme Id. 13634440. 4. Nesse sentido: “Não 

basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no art. 2º 

(RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente instruída, 

sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 61/28)”. 5. 

Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial, sendo este: marca VOLKSWAGEN, modelo GOL GER.4 

TOTALFLEX RALLYE 1.6 A/G 4P, ano 2007/2008, chassi 

9BWCB05W28T141978, placa NGT8769, cor PRATA e renavam nº 

944921884. 6. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no 

mesmo ato, o Sr. Oficial de Justiça proceder a citação da requerida para, 

querendo, em 15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora 

(art. 3º, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004). 

7. Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Canarana-MT. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 1045-38.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Donato da Silva, Diego Martins Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, Valmiro Antonio Pinheiro da Silva - OAB:OAB/MT 9331

 Vistos etc.

Considerando o teor do Ofício n. 011/2018/PJ/GABINETE, de lavra da d. 

Promotora de Justiça requerendo a redesignação dos atos designados 

para o dia 21 de junho do corrente ano, REDESIGNO a presente sessão de 

julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 9h00min.

Intimem-se o réu, defesa, testemunhas e jurados.

Ciência ao MP.

Proceda-se com as comunicações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 58806 Nr: 861-77.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em desfavor de RENATO ALVES DA GUIA, pelos 

motivos declinados na inicial.

 Às fls. 37/39, foi deferido o pedido liminar.

 Posteriormente (fl. 53), ao tempo em que a parte informou a existência de 

demanda revisional, ajuizada pelo demandado, em trâmite perante a 

Primeira Vara da Comarca de Várzea Grande, postulou fosse reconhecida 

a conexão, de modo a evitar decisões conflitantes.

 Em seguida, às fls. 57/58, informou ter celebrado acordo com a parte 

requerida, o qual postulou seja homologado.

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando o pedido de fls. 57/58, nota-se que conquanto esteja a 

demandante postulando homologação de acordo celebrado com a parte 

demandada, não cuidou sequer de apresentar cópia do referido contrato, 

de modo que resta impossibilitada a homologação da avença.

 Contudo, se por um lado, não é possível o deferimento do referido pleito, 

por outro, verifica-se que não mais remanesce interesse processual no 

prosseguimento do feito, uma vez que, conforme afirma a própria parte 

autora, compuseram as partes amigavelmente, celebrando acordo, o qual, 

inclusive, conforme consta no extrato de fls. 65/68, foi objeto de 

homologação pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Várzea Grande.

Dessa forma, a extinção do feito se impõe.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, por entender não mais persistir interesse processual 

no feito, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.

 Sem custas e honorários, por serem incabíveis, uma vez não ter sido 

realizada a citação.

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

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64114 Nr: 157-30.2014.811.0024

 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: Lourenço Mariano da Silva, Maria Olivia Floriano Cazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Barnabé da Silva, Espólio de 

Joaquim Carvalho dos Santos, Elvira Rainha da Silva, Romana de Fátima 

Torale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresente nos autos os documentos solicitados pelo Estado de Mato 

Grosso, às fls. 99/101, sob pena de extinção do feito (art. 485, § 1°, do 

CPC).

 Cumprida a determinação anterior, cumpra-se conforme decidido à fl. 103.

Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38608 Nr: 1058-03.2011.811.0024

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Rodrigues Ferreira, Francisca Santana de Oliveira, 

Ailton Angelico Muniz, Lourdes Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeviges Maria Vilá, Marta Regina Vilá Moura, 

Paulo Henrique Orro Vilá, Eleonora Marcia Vilá Muller, Mirian Beatriz Vilá, 

José Raul Vilá Neto, Marilene Aparecida Barbosa Orro Vilá, Luiz Ricardo 

Castro de Moura, Frederico Guilherme de Moura Müller, Levi Costa de 

Freitas Junior, Washington da Cunha Matos, Marileide do Espirito Santo 

Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

 Indefiro, nos termos em que requerido, o pedido apresentado pelos 

autores às fls. 126/128, uma vez já ter sido expedido mandado de 

abertura de matrícula, em cumprimento à sentença proferida nestes autos.

 Esclareço, por oportuno, que nada impede que os próprios autores 

extraiam cópia integral do presente feito, de modo a instruir o mandado de 

abertura de matrícula, conforme informado pelo Tabelião do Registro de 

Imóveis desta Comarca, à fl. 118. Ademais, eventuais irresignações 

quanto ao referido registro devem ser suscitadas perante a Diretoria do 

Foro.

 Dessa maneira, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37636 Nr: 20-53.2011.811.0024

 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: Josefa Paula da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Marlene Alves de Oliveira - OAB:112055/MG, 

Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A decisão monocrática da Excelentíssima Desembargadora Vice 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região não anulou 

expressamente a sentença proferida em primeira instância, mas, tão 

somente, determinou fossem os autos remetidos para cumprimento das 

regras estabelecidas no julgamento do RE 631.240MG.

Neste contexto, atendida pela parte autora a referida determinação com a 

juntada da negativa administrativa, remetam-se os autos ao Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. De modo que torno sem efeito as 

decisões de fls. 203 e 226/227.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4895 Nr: 1829-93.2002.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia Rodrigues Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inez de Magalhães Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 VISTOS, ETC.

Trata-se de inventário promovido por Efigênia Rodrigues Lopes e outros 

em razão do falecimento de Inez de Magalhães Ferreira, proposta em 

23/04/2002.

O inventário foi convertido em arrolamento (fls. 46-47).

À fl. 73, em 27/2/2009, o juízo determinou o arquivamento provisório do 

feito, pelo prazo de um ano, até ulterior provocação do interessado.

O feito foi desarquivado e, por ato ordinatório, a Sra. Gestora intimou a 

parte autora para manifestação no processo, sendo certificado o decurso 

de prazo à fl. 77.

Posteriormente, à fl. 79, foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora, com as advertências do art. 485, §1º, do CPC.

Às fls. 80v juntou o AR de intimação e à fl. 81 certificou-se o decurso de 

prazo.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de 8 (oito) anos.

Intimado o advogado, não se manifestou.

Assim, prevê o art. 485, II, do CPC, que se o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, o juiz não 

analisará o mérito e declarará extinto o feito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência das partes, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 

485, II, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39517 Nr: 2029-85.2011.811.0024

 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: Odilio Januario Cavalcante

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em razão da interposição do recurso de apelação (fls. 93/98) e do teor da 

certidão de fls. 103, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do 

CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região independentemente de novo despacho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65318 Nr: 1240-81.2014.811.0024

 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: Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armildo Mess, Espólio da Meeira 

Elfrida Klee Mess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, João Nunes da Cunha Neto - OAB:3146, Otávio 

Gargaglione Leite da Silva - OAB:18229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMO DE SOUZA - 

OAB:13124

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos de declaração de fls. 

276/278 opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO.Por outro lado, DOU 

PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 291/291verso, o que 

faço para condenar a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios aos herdeiros excluídos da lide, cujo valor fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa. No demais, cumpra-se integralmente a 

decisão de fls. 274/274verso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 2783-22.2014.811.0024

 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: Deobruno Farias, Deocleciano Bruno Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Markleine Bezerra - OAB:3637
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Deobruno Farias 

representado por Deocleciano Bruno Farias em face de Município de 

Chapada dos Guimarães.

Devidamente citado, o demandado apresentou defesa às fls. 30-34, 

alegando no mérito a improcedência da demanda..

Impugnação apresentada às fls. 37-39.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, passo a decidir.

Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova 

testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de 

preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de 

perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, 

sob pena de preclusão.

Fixo como pontos controvertidos: o contrato firmado; o débito existente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101829 Nr: 395-10.2018.811.0024

 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: Marino Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 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 cientificar a 

parte autora acerca do ofício retro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73798 Nr: 1809-48.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAINA BENEDITA SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a acrescer ao 

dispositivo da sentença, a condenação do INSS em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico 

pretendido com a demanda, bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. No demais, 

mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 2454-73.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ninfa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 MARIA NINFA RODRIGUES opôs embargos de declaração contra 

sentença proferida por este juízo, às fls. 29/30, que julgou improcedentes 

os embargos à execução opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

 Sustenta haver erro material na sentença embargada, consistente em 

contradição, uma vez que, a despeito de terem sido julgados 

improcedentes os embargos, foi a parte embargada condenada no 

recolhimento dos valores referentes às custas processuais.

 É o relatório.

 Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“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.” (sem 

grifo no original)

Analisando os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, de 

fato, há erro material na sentença embargada, uma vez que, julgados 

improcedentes os embargos à execução, deve a parte embargante 

assumir os ônus da sucumbência, ante o disposto no art. 85 do CPC.

 Logo, sem desnecessárias delongas, a procedência dos embargos é 

manifesta.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a RETIFICAR o 

dispositivo da sentença, condenando o INSS em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido com a 

demanda, bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com 

base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 No demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75327 Nr: 2544-81.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Arruda da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Analisando os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, 

de fato, há erro material na sentença embargada, uma vez que, julgados 

improcedentes os embargos à execução, deve a parte embargante 

assumir os ônus da sucumbência, ante o disposto no art. 85 do CPC. 

Logo, sem desnecessárias delongas, a procedência dos embargos é 

manifesta. DISPOSITIVO Diante do exposto, conheço dos embargos de 

declaração por serem tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, 

de modo a RETIFICAR o dispositivo da sentença, condenando o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito 

econômico pretendido com a demanda, bem como deixo de condená-lo 

nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. No 

demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36270 Nr: 1537-30.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aci Miranda da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por ACI MIRANDA DA COSTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Inconformado, com a decisão que extinguiu o 

pedido de cumprimento de sentença (fls. 164/166) o requerido opôs 

embargos de declaração sob o argumento de que a referida decisão 

estaria eivada de contradição. É o relatório. Decido. Analisando os 

argumentos da parte autora, conclui-se que o seu intuito é modificar a 

decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Com efeito, é 

importante frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de 

integração e não substituição ou rediscussão da decisão, razão pela qual, 

a irresignação quanto à parcial procedência, deverá ser veiculada por 

meio de recurso próprio. (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não 

vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim 

como por não existirem erros materiais que demandem correção, 

CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se 

à parte requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e 

a sua reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além 

de incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se integralmente a 

sentença prolatada às fls. 164/166. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 15401 Nr: 1651-42.2005.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Dias Pizzaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodinei Pereira Ramos, Silvano Dias, 

Iraíldes Xavier de Souza, Fernando Pereira da Rocha, Luciane Alves 

Marques da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Dias Pizarro - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Prates - 

OAB:5745/MT, José Eduardo Miranda - OAB:5023/MT, Larah B. Q. 

Oliveira - OAB:8126-MT

 Vistos etc.

 I. Diante do fato de que a parte requerente, devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, deixou de fazê-lo substancialmente, SUSPENDO 

o curso da presente demanda, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 

921, III, do CPC/2015.

II. Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo 

prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, 

conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC.

 III. Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33600 Nr: 2645-31.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira de Araújo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por FRANCISCA FERREIRA DE ARAÚJO contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 213/215. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 218). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) Ademais, verifica-se pela simples leitura 

do verbete da Súmula n° 519 do Superior Tribunal de Justiça, que: “na 

hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são 

cabíveis honorários advocatícios”. Dessa maneira, apenas caberia a 

fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento, ainda 

que parcial e em benefício da parte executada, o que, é certo, não é a 

situação dos autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte 

requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2138 Nr: 659-57.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio dos Santos Junior, Arilce Lima Bonfim, 

José Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, verifico que às fls. 26 teve um imóvel penhorado, cuja avaliação 

está na fl. 35, e ainda, foi arrematado pelo banco exequente pelo valor de 

70% da avaliação, como se vê às fls. 86-90. Assim, pelo que se infere 

dos autos, a dívida, à época era de R$21.101,43 e a arrematação se deu 

por R$19.600,00, portanto, o exequente não trouxe planilha com o valor 

abatido do imóvel arrematado.

Nota-se que o exequente prosseguiu com a execução da dívida como se 

não houvesse alienação nos autos, executando o montante de R$ 

46.073,09 e pugnando pela penhora de outro bem imóvel sem se atentar 

ao ínfimo valor remanescente da dívida e da arrematação (R$ 1.501,43) 

que, a partir de então deveria ser atualizado o débito.

Portanto, chamo o feito à ordem para que o exequente atente-se à 

arrematação do bem (fls. 86-90) para proceder com o cálculo atualizado 

nos termos acima alinhavados.

Quanto ao pedido de fl. 183, INDEFIRO.

Providencie o autor o necessário, em 15 dias, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2269 Nr: 764-34.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácio Barbosa, Arilce Lima Bonfim, José 

Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fl. 224, uma vez que não resta comprovado nos 

autos o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o 

endereço da parte executada.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada, ainda mais em se tratando de 

instituição bancária, que opera banco de dados informações nesse 

sentido.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena suspensão do feito nos 

termos do art. 921, III, do CPC.
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 Acaso apresentadas as informações, intime-se o Sr. Perito para que 

adote as providências necessárias para a realização da perícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10953 Nr: 1562-53.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB, AMW, HB, ESRS, VK, FFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristiane Novakoski 

- OAB:40002/PR, Santino Ruchinski - OAB:OAB/MT/ 9.702-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida Hélio Bremm, pessoalmente, para regularizar a 

situação processual nos autos, haja vista que o advogado veio 

representando sem poderes, por ausência de assinatura no mandato. 

Para tanto, fixo o prazo de 15 dias, devendo, se for o caso, constituir 

novo advogado.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e vistas ao exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57317 Nr: 496-23.2013.811.0024

 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): Leonizio Souza Araújo - ME (Auto Posto Rios ), 

Leonizio de Souza Araújo, Janne de Souza Ferreira Araújo

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em razão da interposição do recurso de apelação de fls. 107/115, 

observe-se o disposto no art. 1.010, § 3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

independentemente de novo despacho.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91764 Nr: 1852-14.2017.811.0024

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALEX LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosma Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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 do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78497 Nr: 562-95.2016.811.0024

 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: LdOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT, Maili da Silva Matoso - OAB:19156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado em 15.2.2018. Intime-se a parte executada 

pessoalmente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste interesse 

no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção do feito, ocasião 

em que também deverá ser intimada para audiência a ser realizada 

perante o CEJUSC, conforme anteriormente determinado.

 Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000998-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FUGIMURA DE SOUZA (REQUERENTE)

JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS LAGOAS MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO AZEVEDO GORDO OAB - SP84277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERLI APARECIDA PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANZ GOMES DE OLIVEIRA OAB - SP342625 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAUDENIR VIANA CAMPOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000998-14.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LAURA 

FUGIMURA DE SOUZA, JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE TRÊS LAGOAS MS REQUERIDO: SUERLI APARECIDA PEREIRA PINTO, 

FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Designo audiência de 

instrução para a oitiva da testemunha da parte requerida LAUDENIR 

VIANA CAMPOS, para o dia 23 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 16H. Ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Intime-se a 

testemunha. Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000920-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS DENISE STIOHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000920-54.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: LAIS DENISE STIOHES Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

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, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. 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, salvo se beneficiárias da justiça 

gratuita, caso em que os valores decorrentes ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. 

Proceda-se a baixa da restrição judicial junto ao sistema RENAJUD do 

veículo marca MITSUBISHI MOTORS, modelo L200 TRITON 3.2, cor CINZA, 

ano de fabricação 2010, modelo 2011, placa NPM-0735, renavan 

00269718150 e chassi 93XJRKB8TBCA28330. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

20 de junho de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000575-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICILENE THIMOTEA DOS SANTOS (REQUERIDO)

CLAUDENIR BIRTCHE (REQUERIDO)

J T DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000575-88.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: J T DOS SANTOS - ME, JOICILENE 

THIMOTEA DOS SANTOS, CLAUDENIR BIRTCHE Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

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, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. 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, salvo se beneficiárias da justiça 

gratuita, caso em que os valores decorrentes ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. 

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001599-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIRAN ANDREAZZA SALES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001599-54.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: HIRAN ANDREAZZA SALES - ME Vistos. A 

parte autora informa que houve a composição extrajudicial das partes, 

tendo o requerido pago integralmente o valor ajustado. 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 EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. 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, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Proceda-se à baixa da 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se houver. Caso haja 

mandado de busca e apreensão em aberto, seja este imediatamente 

devolvido, independente de cumprimento. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 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/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001888-84.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M F JACOME - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA FATIMA JACOME OAB - 840.560.881-87 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001888-84.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: M F JACOME - ME 

REPRESENTANTE: MARIA FATIMA JACOME Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 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, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. 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, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em 

que os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 25 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000105-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ RANZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000105-23.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JOAO 

LUIZ RANZAN EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, 

salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. Com 

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

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100896 Nr: 2792-58.2016.811.0009

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO AUGUSTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:SP/84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

confirmo a liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Dessa forma, torno sem efeito a nomeação e compromisso de fiel 

depositário. Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional 

de Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 

911/69, se houver.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, oficie-se ao 

DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do bem a terceiros que indicar. Em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.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/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94182 Nr: 2190-04.2015.811.0009

 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: GENIVAL VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). 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. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico 

perito.Intime-se o Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto (CRM/MT 6044) a 

respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias. 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000897-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. A. D. G. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. F. E. -. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

d i a s  r e c o l h a  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) o preparo de CARTA PRECATÓRIA à ser expedida ao 

Juízo da Comarca de Santarém-PA, bem como da DILIGÊNCIA do Sr. 

Oficial, a fim de dar cumprimento ao despacho retro, intimando o requerido 

que reside na comarca mencionada, para a Audiência a ser designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002237-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANDIDO NETO (EXECUTADO)

 

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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 08H00MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE PEREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (EXECUTADO)

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos, a fim de dar 

cumprimento a decisão de ID:11782535, intimando os requeridos para 

Audiência a ser designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000388-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDAIR MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY LACERDA LEITE (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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 08H20MIN, 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RÉU)

NILDA GOMES DA SILVA CARVALHO (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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 08H40MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002062-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA CIRIACO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 09H00MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001924-29.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GALVAO FARDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 09H20MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000350-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 09H40MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000327-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 10H00MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000157-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP (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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 10H20MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000374-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEFAMOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E MOVEIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

Vinícius Gabriel Zanoni de Oliveira OAB - PR41703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico, que este juízo já tem Conciliador credenciado. Logo, 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 retro desses autos, fica DESIGNADA a 

audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, ÀS 10H40MIN, 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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 retro desses autos, fica 
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DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 13H40MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000176-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 14H00MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002285-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PRAXEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 14H20MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000008-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

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 retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 14H40MIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001012-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001012-95.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER REQUERIDO: FORUM DA COMARCA DE 

COLIDER Vistos etc. SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO – CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLIDER, representado por seu 

presidente, SERGIO DE JESUS DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, requer alvará de autorização judicial para realização do evento 

denominado “2ª ARRAIÁ UNIVERSITÁRIO DA FACIDER”. O requerente 

relata que o evento será realizado na Avenida Carnelós, nº 1039 Trevo, 

Setor Leste CEP: 78500-000 (ESTACIONAMENTO DA FACIDER), no dia 30 

de junho de 2018, com início previsto para às 19h e encerramento às 05h, 

aproximadamente. Aduz que será permitida a permanência de pessoas 

maiores de 18 (dezoito) anos de idade, e: (1) adolescentes maiores de 16 

(dezesseis) anos, portando documento de identidade; (2) adolescentes 

entre 12 (doze) e 16(dezesseis) anos de idade, com autorização dos pais; 

(3) e requer a autorização da entrada de menores de 12 (doze) anos de 

idades acompanhados dos pais. O requerente estima um público 

aproximado de 600 (seiscentos) à 800 (oitocentos) pessoas no local. Com 

a inicial vieram os documentos. Em seguida, instado, o ilustre 

representante do órgão ministerial se manifestou favorável ao ID 

13884176, condicionado a do alvará do Corpo de Bombeiros, ou dispensa 

deste, emitida pelo Batalhão, ofício encaminhado a Secretaria de Saúde e 

respectiva certidão do órgão disponibilizando ambulância e equipe técnica, 

alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Colíder, Laudo Técnico da 

Vigilância Sanitária, Ofício encaminhado ao conselho tutelar, bem como 

cópia do contrato de segurança privada disponibilizando, 

aproximadamente, 16 (dezesseis) seguranças particulares e brigadistas. 

O requerente manifestou ao ID 13885053, justificando quanto a Certidão 

da Secretaria de Saúde e Laudo de Bombeiros, não é possível a juntada 

aos autos, pois, as vistorias para liberação são procedidas in loco na data 

da realização do evento. Aportou ao ID 13885065, o alvará expedido pela 

Prefeitura Municipal de Colíder. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relato. FUNDAMENTO e DECIDO. Os eventos evolvendo crianças ou 

adolescentes necessitam sempre de um critério rigoroso por parte do 

Judiciário para que não paire, em relação a eles, nenhuma intranquilidade 

de ordem social e moral. Principalmente quando a aglomeração de 

pessoas se mostra patente. Deve ser ressaltado que à criança e ao 

adolescente sempre deve ser colocado à disposição um lazer que lhes 

proporcione segurança. É inevitável a presença de crianças e 

adolescentes no evento relatado, no entanto, deve-se observar e cumprir 

estritamente o disposto na Portaria nº 01/2006 do Juízo da Infância e 

Juventude da Comarca de Colíder (MT), sobretudo quanto à presença de 

crianças e adolescente em eventos aberto ao público, embora explorado 

comercialmente. Nos termos da referida Portaria, é proibida a presença e 

permanência de crianças e adolescentes em locais cujo evento se mostra 

classificados como inadequados à sua faixa etária (art. 75 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente). Analisando os autos, constato que o 

mencionado evento se classifica como adequado às crianças e 

adolescentes. Cabe, portanto, esclarecer sobre a permanência destes no 

evento “2ª ARRAIÁ UNIVERSITÁRIO DA FACIDER”. Conforme prevê o art. 

21 da Portaria 01/2006, somente será permitida a entrada de crianças e 

adolescentes de 12 a 14 anos de idade quando devidamente 

acompanhados pelos responsáveis legais ou acompanhantes e desde que 

o encerramento do evento ocorra até às 24h. Todavia, em razão da 

característica do evento, que envolve a participação de diversas famílias 

que residem no município, é razoável autorizar, em caráter excepcional, a 

permanência de crianças e adolescentes até o término do evento, desde 

que devidamente acompanhados pelos responsáveis legais ou 

acompanhantes. A exceção encontra-se insculpida no art. 35 da Portaria 

01/2006, que aduz: Art. 35 – Poderá ser autorizada judicialmente, em 

casos excepcionais, devidamente fundamentadas, a permanência de 

crianças e adolescentes em horários e locais vedados pelas normas 

constantes da presente portaria, para atendimento de necessidades 

específicas. (destaquei) Quanto aos adolescentes que possuem entre 15 

(quinze) e 17 (dezessete) anos de idade desacompanhados dos pais ou 

responsável legal, conforme prevê o art. 22 da Portaria 01/2006, será 

permitida a permanência na companhia de pessoa maior de 18 (dezoito) 

anos, com a devida autorização expressa dos pais ou responsável legal. 

Assim sendo, considerando a Portaria 01/2006, AUTORIZO, 

excepcionalmente, a permanência de crianças e adolescentes até o 

término do evento, desde que devidamente acompanhados pelos pais ou 

responsáveis legais. Desacompanhados dos pais ou responsável legal, só 
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será permitida a permanência de adolescentes que possuem entre 15 

(quinze) e 17 (dezessete) anos de idade até o término do evento, desde 

que na companhia de pessoa maior de 18 (dezoito) anos, com a devida 

autorização expressa dos pais ou responsável legal. Por fim, deve-se 

registrar que os organizadores, dirigentes ou gerentes, assim como seus 

funcionários, ainda que eventuais, serão solidariamente responsáveis pela 

fiscalização da permanência de crianças e adolescentes nos locais em 

que se realiza o evento, bem como pela fiscalização da venda ou oferta 

de bebida alcoólica. Servir bebidas alcoólicas a menor de 18 anos constitui 

crime, punido com pena de detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e 

multa (artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Demais disso, 

premente que o requerente seja intimado para, antes do início da 

festividade, acoste ao feito: (a) Alvará do Corpo de Bombeiros, ou 

dispensa deste, emitida pelo Batalhão; b) Laudo Técnico da Vigilância 

Sanitária; c) Ofício encaminhado a Secretaria de Saúde e respectiva 

certidão do órgão disponibilizando ambulância e equipe técnica; d) Cópia 

do contrato de segurança privada disponibilizando, aproximadamente, 16 

(dezesseis) seguranças particulares e brigadistas. Com os documentos 

acima mencionados, sempre no propósito de garantir a segurança dos que 

participarão das festividades, é de se presumir que a situação visualizada 

não coloca em risco a integridade física daqueles que porventura 

participarem, DESDE QUE, NO PRAZO FIXADO, SEJA JUNTADO OS 

DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, caso em que, DEFIRO o pedido de alvará 

judicial, devendo os responsáveis pelo evento observar, ainda, a Lei n. 

8.069/90, bem como o que apregoa a Portaria n 01/2006 do Juízo da 

Infância e Juventude desta Comarca. OFICIE-SE à Polícia Militar e ao 

Conselho Tutelar da Infância e Adolescência de Colíder (MT), a fim de que 

sejam cientificados sobre a realização do evento, para que procedam às 

fiscalizações de sua alçada, sendo que o Conselho Tutelar, como 

atribuição sua, deverá autuar formalmente todo aquele que, porventura, 

descumprir os dispositivos do ECA, sobretudo no que diz respeito às 

infrações administrativas e crimes contra a criança e adolescente, 

devendo encaminhar a este juízo relatório pormenorizado de eventuais 

ocorrências no prazo de 05 (cinco) dias. DETERMINO que seja observado 

o volume razoável do som, com o intuito de não perturbar o sossego e a 

tranquilidade da comunidade. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE 

SIRVA COMO ALVARÁ E OFÍCIO. Isenção legal de custas e emolumentos 

nos termos do artigo 724 da CNGC. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Após, não havendo informação 

acerca de violação de alguma norma menorista, independentemente de 

despacho, ARQUIVE-SE o presente feito consignando as baixas e 

cautelas de praxe. Caso contrário, se houver informações acerca de 

violações de normas menoristas, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso. Colíder/MT, 28 de junho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86562 Nr: 69-37.2014.811.0009

 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: ADÃO RESENDE

 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 do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentado informações complementares do 

cálculo de fls. 110/115, ou seja, QUAL O VALOR TOTAL DO PRINCIPAL, 

QUAL O VALOR TOTAL DOS JUROS, INFORMAÇÕES ESTAS 

NECESSÁRIAS PARA A EXPEDIÇÃO DE RPV, nos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85270 Nr: 2670-50.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA PLÁCIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:MT 17.867/0, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentado informações complementares do 

cálculo de fls. 94/95, ou seja, QUAL O VALOR TOTAL DO PRINCIPAL, 

QUAL O VALOR TOTAL DOS JUROS, INFORMAÇÕES ESTAS 

NECESSÁRIAS PARA A EXPEDIÇÃO DE RPV, nos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52128 Nr: 2849-23.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO VANDERLEY

 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: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:

 FINALIDADE: Intimação do Advogad0 da parte autora, Dr Silvio Luis Tietz, 

para, querendo, impugnar a manifestação de fls 254/v no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010110-87.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MERYLIN ARAGAO MARQUES SERRILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010110-87.2015.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: MERYLIN ARAGAO MARQUES SERRILHO Parte Ré: 

EXECUTADO: OI S/A . Finalidade: Intimar as partes, através do 

advogado(a), por todo o teor da Certidão de Crédito de id. 13890757, bem 

como, para pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 28/06/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010110-87.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MERYLIN ARAGAO MARQUES SERRILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010110-87.2015.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: MERYLIN ARAGAO MARQUES SERRILHO Parte Ré: 

EXECUTADO: OI S/A . Finalidade: Intimar as partes, através do 
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advogado(a), por todo o teor da Certidão de Crédito de id. 13890757, bem 

como, para pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 28/06/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000450-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DA SILVA BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000450-86.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IVANILDA DA SILVA BENTO 

REQUERIDO: CRBS S/A Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente missiva com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 20 

de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000681-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Irati/PR (REQUERENTE)

EDILCIANE PEDROSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILCIANE PEDROSO DAL SANTO OAB - 047.053.459-16 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAES RODRIGUES E RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000717-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI (REQUERENTE)

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON BRUNO DE LIMA FLORENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000749-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE MARTINS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITE SIMONE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000955-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Monte Verde 

MT (REQUERENTE)

JOSE EDUARDO FURLANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO MÓVEIS TUPINAMBÁ (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000977-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000980-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SIZENANDO DA SILVA LIMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001007-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Primeiro Juizado Civel da Comarca de Cuiabá MT (REQUERENTE)

OMAR KHALIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861/O 

(ADVOGADO)

MICHELLE MARIE DE SOUZA OAB - MT9439/A-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000981-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CENTAURO MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000981-75.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CENTAURO MOTO PECAS 

LTDA - ME REQUERIDO: REGINALDO PONTES Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, COM URGÊNCIA, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem, eis que se trata de citação e intimação para a parte requerida 

comparecer em audiência designada no Juízo deprecante. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 26 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000886-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO MARCOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA OAB - SP0347846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000886-79.2017.8.11.0009. REQUERENTE: QUATRO MARCOS LTDA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos, 

etc. Trata-se de ação pelo rito ordinária cumulada com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Quatro Marcos Ltda (Em recuperação judicial) em 

desfavor da Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento na Lei n. 

9.876/99, que regulamenta a prescrição no âmbito da Administração 

Federal. Em sede de tutela de urgência, almeja o requerente a suspensão 

da exigibilidade dos créditos exigidos pela requerida, alegando estarem 

presentes os requisitos necessários para sua concessão. Com a inicial 

vieram os documentos. Ao Id. 8250784, este Juízo declarou sua 

incompetência para processar e julgar o presente feito, declinando de sua 

competência em favor do Juizado Especial desta comarca. Após, ao Id. 

13652541, aportou aos autos, decisão proferida em sede de suscitação 

de conflito de competência, determinando que este Juízo da Segunda 

Vara, ora suscitado, decidisse acerca de eventuais medidas de urgência, 

em especial, ao pleito de tutela de urgência e, também, solicitou 

informações. É o relatório do necessário. DECIDO. 1 - As tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

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

ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da 

sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Nesse sentir, apesar de todo acervo documental 

juntado pela autora, compulsando os autos, observa-se que não existem, 

por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já 

que pairam dúvidas acerca da probabilidade do direito do requerente, 

requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência. Isso porque não 

há que se falar na incidência da Lei nº 9.873/99, que dispõe o prazo de 

prescrição para exercício de ação punitiva pela Administração Pública 

Federal, direta e indireta, e da outras providências, diante de legislação 

Estadual específica sobre as pretensões punitivas dos Estados e/ou 

Municípios, tendo em vista sua limitação ao âmbito federal, sob pena de 

afronta a autonomia Estadual/Municipal para regulamentar a matéria. Neste 

sentido, inclusive, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 

RECURSO PROVIDO. (...) Como razão a recorrente. No julgamento do REsp 

1.115.078/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, este Tribunal 

Superior firmou orientação no sentido de que o Lei nº 9.873/99 não se 

aplica às pretensões punitivas dos Estados e Municípios, tendo em vista 

sua limitação ao âmbito federal. A propósito, cito a ementa do julgado: 

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. 

INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. 

SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 

543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) "Sob o prisma 

negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica: (a) às ações administrativas 

punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial 

da lei limita-se ao plano federal; (b) às ações administrativas que, apesar 

de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não 

possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas 

revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e (c) por expressa 

disposição do art. 5º, às ações punitivas disciplinares e às ações 

punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, a primeira 

com base na Lei 8.112/90 e a segunda com fundamento no Código 

Tributário Nacional." Avançando quanto ao tema, tem-se que a aplicação 

da prescrição intercorrente fundada no art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99 é 

também inaplicável à administração municipal. (...) (STJ - REsp: 1630953 

PR 2016/0264306-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data 

de Publicação: DJ 05/04/2017) – Sem destaque no original Portanto, 

ausente um dos requisitos para concessão da tutela provisória de 

urgência, qual seja, probabilidade do direito (fumus boni iuris), o 

indeferimento de tal pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação em momento oportuno. 2 – No mais, aguarde-se o julgamento 

do conflito de competência suscitado no presente feito e autuado sob o nº 

1005284-62.2018.8.11.0000. Às providências. Colíder, 28 de junho de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000409-56.2017.8.11.0009. REQUERENTE: EDILAINE FERREIRA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a 

parte requerida, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolha o preparo recursal, incluindo-se as custas e 

despesas processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na 

determinação do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se 

que o não atendimento das providências acima declinadas acarretará na 

deserção do recurso inominado (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95). Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 
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conclusos. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001647-13.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LIDIANE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração ou pedido de reconsideração opostos contra a decisão 

emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida. Conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que tempestivos. Entanto, REJEITO-OS com base 

nos argumentos tecidos no Ofício nº 26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de 

abril de 2018, anexo a este decisório, em que este Juízo prestou os 

necessários informes à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça em 

resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - Protocolo nº 

0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - Protocolo nº 

0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de providências 

manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

contra despachos de mesmo teor de autoria deste magistrado. Intime-se. 

Cumpra-se a decisão anterior. Colíder, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

Fernando Kendi Ishikawa Processo: 1001647-13.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: LIDIANE DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: Intimar a parte autora, através do 

advogado(a), por todo o teor da Sentença de id. 12576883 e ofício de id. 

13893740, para pugnar o que entender de direito, no prazo legal. Colíder, 

28/06/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAIARA ROSA PEREIRA FRANZOIA OAB - 045.890.461-99 

(REPRESENTANTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000597-15.2018.8.11.0009 Parte Autora: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Parte Ré: PAULO SERGIO DA SILVA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 16 de agosto de 2018, 13h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 26 de julho de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000874-31.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: JOSINEIDE 

GONCALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Finalidade: Intimar 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), 

sobre a correspondência devolvida pelo correio com a informação 

“mudou-se” o número Id 13857211, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 26 de junho 

de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000875-16.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: JOSINEIDE 

GONCALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Finalidade: Intimar 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), 

sobre a correspondência devolvida pelo correio com a informação 

“mudou-se” o número Id 13857114, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 26 de junho 

de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AVELINO TUON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000930-64.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: RAFAEL 
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AVELINO TUON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “desconhecido” o número Id 13857045, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 26 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO MIRANDA MENAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001151-81.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: RAMAO 

MIRANDA MENAS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, 

através do Advogado(a), da manifestação do requerido cujo teor se lê no 

ID – 13662532 e seguintes, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar o que entender de direito. Colíder, 25 de junho de 2018. Ana 

Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA FERNANDES CHAVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000060-53.2017.811.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MEDEIROS 

MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME e outros Parte Ré: 

REQUERIDO: MARTA FERNANDES CHAVES Finalidade: INTIMAR a parte 

Promovente, através do Advogado(a), para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 26 de junho de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-92.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LUIZ (EXEQUENTE)

JOSE VIEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCE (EXECUTADO)

C. A. BEREGULA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010067-92.2011.8.11.0009 Parte Autora: CRISTIANE LUIZ e outros Parte 

Ré: RÉU: CCE e outros FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

promovente de todo o teor da certidão do Oficial de justiça juntada no ID - 

13705272, bem como, manifestar o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Colíder, 28/06/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAYS REGINA TARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000827-57.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: TAYS REGINA 

TARGA Parte Ré: REQUERIDO: ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “mudou-se” o número Id 13856968, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 26 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA OLKOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000821-50.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: AMELIA OLKOWSKI 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “não existe o número” o número Id 13856798, 

para apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 26 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000785-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000785-08.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ELISANGELA 

ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MADEIRAS BRASIL COMERCIO 
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VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME Finalidade: Intimar 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), 

sobre a correspondência devolvida pelo correio com a informação 

“endereço insuficiente” o número Id 13856686, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 

26 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA BORGES (REQUERIDO)

DANIEL PEREIRA CANGUÇU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000820-65.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: DANIEL PEREIRA CANGUÇU, 

NEUZA BORGES Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida 

pelo correio com a informação “endereço insuficiente” o número Id 

13856516 e 13856394, para apresentar o novo endereço da parte 

promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 26 de junho de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-81.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010285-81.2015.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . 

F i n a l i d a d e :  I n t i m a r  a s  p a r t e s ,  a t r a v é s  d o 

advogado(a)/procurador(a)/defensor(a), por todo o teor do alvará 

eletrônico de levamento de valores de id. 13825799, para querendo, 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 

28/06/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-51.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010039-51.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: SILVANA CONCEICAO DOS SANTOS Parte Ré: 

EXECUTADO: ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA . Finalidade: Intimar a 

parte exequente, através do advogado(a), para querendo, manifestar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 28/06/2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-71.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RISONEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000268-71.2016.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: RISONEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NA 

PESSOA DE SEU PROCURADOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE 

MANIFESTE ACERCA DA GUIA DE DEPÓSITO ACOSTADA AOS AUTOS 

NO ID. 13.885520 E DEMAIS DOCUMENTOS. Antonia V. da Costa Nunis 

Técnica Judiciária-mat. 2747 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON LEITE ROMERO (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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002210-07.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ALISON LEITE ROMERO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que 

faz presumir sua desistência. Assim, em consonância com o pleito da 

parte reclamada (id. 11763147), HOMOLOGO a desistência tácita da parte 

autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do 

NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a 

movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que 

postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em trâmite neste 

Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 
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custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-84.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BENICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO)

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT0016466A-O 

(ADVOGADO)

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010095-84.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ELAINE BENICIO DE SOUZA 

REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pelo exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os 

depósitos realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se por 

satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RAFAELA GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001996-16.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ANA RAFAELA GOMES DOS SANTOS 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi 

localizado o endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos 

autos, observa-se que a parte ré não foi citada, por insuficiência de 

endereço, consoante informação da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(Num. 10595748 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a 

fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para 

localização do endereço (Num. 11645637 - Pág. 1), pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os 

meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito 

sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “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. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que o devedor 

não foi encontrado, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os meio para 

obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes do art. 583 

da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

26 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIANE CUNHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001998-83.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JESIANE CUNHA DOS SANTOS Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por insuficiência de endereço, 

consoante informação da certidão do Sr. Oficial de Justiça (Num. 

10636649 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso processual, o 

polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na tentativa de 

localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a fim de 

encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido formulado 

pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para localização do 

endereço (Num. 11712769 - Pág. 1), pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os meio para 

obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem 

resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “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. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que o devedor 

não foi encontrado, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os meio para 

obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 
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crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes do art. 583 

da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

26 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002045-57.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar mudança de 

endereço, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 11025706 - Pág. 1/2). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a 

fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para 

localização do endereço (Num. 11645739 - Pág. 1), pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os 

meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito 

sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “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. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que o devedor 

não foi encontrado, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os meio para 

obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes do art. 583 

da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

26 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GICELI LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002225-73.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: GICELI LEMES DE SOUZA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, por constar mudança de endereço, consoante informação 

do retorno da correspondência do correio (Num. 11418473 - Pág. 1). E, 

intimado para dar o devido impulso processual, o polo ativo se manifestou 

alegando que não logrou êxito na tentativa de localizar a parte devedora, 

pugnando pela busca via Infoseg a fim de encontrar seu paradeiro. No 

entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela parte autora de consulta 

via sistema Infoseg para localização do endereço (Num. 11712748 - Pág. 

1), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da 

economia processual e celeridade, sem falar que o credor não comprovou 

ter esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a 

recomendar a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95: “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. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que o devedor não foi 

encontrado, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os meio para 

obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes do art. 583 

da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

27 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON ROGERIO DA SILVA (REQUERIDO)

IVONETE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002245-64.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: VANDERSON ROGERIO DA SILVA, IVONETE BARBOSA DA 

SILVA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não 

foi localizado o endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos 

autos, observa-se que a parte ré não foi citada, por constar mudança de 

endereço, consoante informação da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(Num. 11230411 - Pág. 1). E, em audiência de conciliação instado a dar o 

devido impulso processual, o polo ativo se manifestou alegando que não 
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logrou êxito na tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela 

busca via Infoseg a fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se 

indeferir o pedido formulado pela parte autora de consulta via sistema 

Infoseg para localização do endereço (Num. 11764332 - Pág. 1), pois que 

incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia 

processual e celeridade, sem falar que o credor não comprovou ter 

esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar 

a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95: “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. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que o devedor não foi encontrado, a teor do que dispõe o 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora de expedição de ofícios para localização do endereço, pois que 

incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia 

processual e celeridade, sem falar que o credor não comprovou ter 

esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 

2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há 

consequências processuais prejudiciais para o direito do credor, uma vez 

que, em poder de certidão de crédito, documento revestido de título 

executivo, poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito 

quando localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor 

do credor, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 27 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE JESUS DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002033-43.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: RENATA DE JESUS DA ROSA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar ausência no 

endereço, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 11423000 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a 

fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para 

localização do endereço (Num. 11712701 - Pág. 1), pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os 

meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito 

sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “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. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que o devedor 

não foi encontrado, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os meio para 

obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes do art. 583 

da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

27 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA NERTIZ JUNCKER (REQUERIDO)

PAULO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002013-52.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: MARCIA NERTIZ JUNCKER, PAULO GOMES DA SILVA Vistos. 

I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar mudança de 

endereço, consoante informação da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(Num. 10700867 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a 

fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para 

localização do endereço (Num. 11645705 - Pág. 1), pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os 

meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito 

sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “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. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte 

devedora não foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição 

de ofícios para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os meio para 

obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes do art. 583 

da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 
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27 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EROIZA MADRUGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000125-14.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EROIZA MADRUGA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração ou pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida. Conheço dos embargos de declaração ou do 

pedido de reconsideração, pois que tempestivos. Entanto, REJEITO-OS 

com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 26/2018-Gab-Vara-Única, 

de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, em que este Juízo prestou 

os necessários informes à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça em 

resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - Protocolo nº 

0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - Protocolo nº 

0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de providências 

manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

contra despachos de mesmo teor de autoria deste magistrado. Intime-se. 

Cumpra-se a decisão anterior. Colíder, 28 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EROIZA MADRUGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000126-96.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EROIZA MADRUGA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração ou pedido de reconsideração opostos contra a decisão 

emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida. Conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que tempestivos. Entanto, REJEITO-OS com base 

nos argumentos tecidos no Ofício nº 26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de 

abril de 2018, anexo a este decisório, em que este Juízo prestou os 

necessários informes à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça em 

resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - Protocolo nº 

0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - Protocolo nº 

0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de providências 

manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

contra despachos de mesmo teor de autoria deste magistrado. Intime-se. 

Cumpra-se a decisão anterior. Colíder, 28 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000132-06.2018.8.11.0009. REQUERENTE: VALDECIR MORAES 

REQUERIDO: SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Vistos. Trata-se 

de embargos de declaração ou pedido de reconsideração opostos contra 

a decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida. Conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que tempestivos. Entanto, REJEITO-OS com base 

nos argumentos tecidos no Ofício nº 26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de 

abril de 2018, anexo a este decisório, em que este Juízo prestou os 

necessários informes à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça em 

resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - Protocolo nº 

0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - Protocolo nº 

0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de providências 

manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

contra despachos de mesmo teor de autoria deste magistrado. Intime-se. 

Cumpra-se a decisão anterior. Colíder, 28 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001647-13.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LIDIANE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração ou pedido de reconsideração opostos contra a decisão 

emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida. Conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que tempestivos. Entanto, REJEITO-OS com base 

nos argumentos tecidos no Ofício nº 26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de 

abril de 2018, anexo a este decisório, em que este Juízo prestou os 

necessários informes à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça em 

resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - Protocolo nº 

0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - Protocolo nº 

0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de providências 

manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

contra despachos de mesmo teor de autoria deste magistrado. Intime-se. 

Cumpra-se a decisão anterior. Colíder, 28 de junho de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 51/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA 

JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO DO FORO DA 

COMARCA DE COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Lucieni Rezende Garcia Borges, 

matrícula 21787, Analista Judiciária, designada Gestora Judiciária do 

Juizado Especial da comarca de Comodoro, encontra-se de atestado 

médico no período de 26/06/2018 à 15/07/2018;

 CONSIDERANDO ainda que a aludida servidora se ausentará de suas 

funções, no período de 16/07/2018 a 05/08/2018, em razão de usufruto de 

férias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula nº 

34937, Técnica Judiciária, para o exercício da função de Gestora 

Judiciária do Juizado Especial desta Comarca, em substituição a titular 
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Lucieni Rezende Garcia Bortes, no período de 26 de junho de 2018 a 05 

de agosto de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61835 Nr: 3702-13.2012.811.0046

 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: EDNEIA HONORATO ELOY, ROSANGELA APARECIDA 

DA SILVA, GILBERTO PEREIRA DA SILVA, MARILZA DE FATIMA MARIA 

HEINEN, ADRIANO DOS REIS, OSMAIR DE ASSIS MOURA, SOLANGE 

PERATO JORGE, ANDERSON RENATO DE GOES MENTZ, AILTON DE 

JESUS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VOLPI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

relação ao retorno dos autos e petição do requerido de fls. 230/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29867 Nr: 877-04.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. NICHELE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, ANTÔNIO FÁBIO 

ZONTA, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, LÚCIA FABIANA 

ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, SÔNIA REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora para apresentar impugnação a exceção de pré-executividade 

apresentada.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98984 Nr: 441-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA DA SILVA GALVÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISABELA DA SILVA GALVÃO FERREIRA, 

Cpf: 01425477275, Rg: 28843533, Filiação: Aurea Alves da Silva e Adilson 

da Silva Galvão, data de nascimento: 21/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Porto Velho-RO, Telefone 65 9 9621 1581. 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: Nos dias 17 e 18 de outubro de 2016, nesta cidade 

deComodoro/MT, a denunciada ISABELA DA SILVA GALVÃO, consciente 

e dolosamente,ameaçou a vítima Núbia de Paulo Oliveira dos Anjos, por 

palavra, de causar-lhe mal injustoe grave, conforme termo de declarações 

de fl. 09 e fotografias de fl. 10 e demaisdocumentos inclusos. Restou 

apurado no incluso caderno investigativo que a vítima Núbia de Paulo 

Oliveira dos Anjos e Altari Ferreira, ex-companheiro da denunciada, 

iniciaram um relacionamento amoroso, sendo que desde então a infratora 

ISABELA DASILVA GALVÃO começou a ameaçá-la de morte e proferir 

palavras ofensivas, por meio das redes sociais Facebook e Whatsapp, [...] 

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ISABELA DA SILVA 

GALVÃO, supra qualificada, como incurso nas sanções do artigo 147, 

caput, do Código Penal,

 Despacho: VISTOS EM CORREIÇÃO.,Considerando que a peça inicial 

acusatória narra com perfeição a existência, em tese, de infração penal, 

apontando indícios suficientes de autoria, bem como atende aos requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal, não ocorrendo, ademais, 

qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 do mesmo 

Código, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de ISABELA DA 

SILVA GALVÃO, na forma em que foi proposta. Considerando que a 

acusada não foi encontrada para ser citada e intimada pessoalmente, 

determino que seja procedida a sua citação por edital, no forma que 

preconiza o art. 361 e art. 365, ambos do CPP, para que, querendo, 

apresente resposta, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que a 

sua inércia importará na nomeação de defensor dativo para consecução 

de tal mister [art. 396, ‘caput’ e art. 396-A, § 2º do CPP]. Na resposta, o 

acusado poderá 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), 

qua l i f i cando-as  e  requerendo  sua  in t imação ,  quando 

necessário.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, 

volte-me conclusos para suspensão do feito.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se.

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

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

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

digitei.

Comodoro, 28 de junho de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22947 Nr: 448-08.2007.811.0046

 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: EVA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie sua regularização junto à 

Receita Federal do Brasil; declaro que não foi possível a expedição do 

competente RPV solicitado anteriormente, haja vista tal pendência da 

parte, aparecendo no sistema eprecweb.trf.jus.br a seguinte mensagem: 

"O beneficiário Eva Maria de Jesus Ramos está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva".

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000132-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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MARTA MARQUES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000132-89.2018.8.11.0046. AUTOR: MARTA MARQUES DIAS RÉU: 

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Cite-se a parte requerida, de forma eletrônica, para 

querendo, apresentar resposta, no prazo legal, devendo ser designado na 

mesma ocasião audiência de conciliação com prazo mínimo de 

antecedência de 30 (trinta) dias. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-86.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CHRIS LAINE MALVEZZI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010038-86.2015.8.11.0046. REQUERENTE: CHRIS LAINE MALVEZZI DIAS 

REQUERIDO: AYMORE VISTOS, ETC. Tendo em vista que compete a 

Instância Superior apreciar pedido de assistência judiciária gratuita em 

grau recursal nos termos do art. 99, §7º, CPC, deixo de analisar o pedido 

de assistência judiciária gratuita acaso solicitado e, para tanto 

certifique-se a tempestividade do recurso inominado interposto e do 

devido recolhimento do preparo caso efetuado, bem como das 

contrarrazões apresentadas. Após de intimadas as partes para 

contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a tempestividade de 

sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-14.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010338-14.2016.8.11.0046. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

CORREA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, 

ETC. Tendo em vista que compete a Instância Superior apreciar pedido de 

assistência judiciária gratuita em grau recursal nos termos do art. 99, §7º, 

CPC, deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita acaso 

solicitado e, para tanto certifique-se a tempestividade do recurso 

inominado interposto e do devido recolhimento do preparo caso efetuado, 

bem como das contrarrazões apresentadas. Após de intimadas as partes 

para contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a tempestividade 

de sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-66.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NOLASCO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010341-66.2016.8.11.0046. REQUERENTE: JEAN CARLOS NOLASCO 

GONCALVES REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA 

CERON, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, ETC. Tendo em vista que compete a Instância Superior apreciar 

pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal nos termos do 

art. 99, §7º, CPC, deixo de analisar o pedido de assistência judiciária 

gratuita acaso solicitado e, para tanto certifique-se a tempestividade do 

recurso inominado interposto e do devido recolhimento do preparo caso 

efetuado, bem como das contrarrazões apresentadas. Após de intimadas 

as partes para contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a 

tempestividade de sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-29.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000093-29.2017.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE BEZERRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, 

ETC. Tendo em vista que compete a Instância Superior apreciar pedido de 

assistência judiciária gratuita em grau recursal nos termos do art. 99, §7º, 

CPC, deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita acaso 

solicitado e, para tanto certifique-se a tempestividade do recurso 

inominado interposto e do devido recolhimento do preparo caso efetuado, 

bem como das contrarrazões apresentadas. Após de intimadas as partes 

para contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a tempestividade 

de sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-96.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000095-96.2017.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, ETC. Tendo em vista que compete a Instância 

Superior apreciar pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal 

nos termos do art. 99, §7º, CPC, deixo de analisar o pedido de assistência 

judiciária gratuita acaso solicitado e, para tanto certifique-se a 

tempestividade do recurso inominado interposto e do devido recolhimento 

do preparo caso efetuado, bem como das contrarrazões apresentadas. 

Após de intimadas as partes para contrarrazoar em havendo 

necessidade, certifique a tempestividade de sua apresentação ou o 

decurso do prazo e remetam-se os autos à Turma Recursal, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-88.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB - RO5462 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010346-88.2016.8.11.0046. REQUERENTE: MAURO ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, ETC. Tendo em 

vista que compete a Instância Superior apreciar pedido de assistência 

judiciária gratuita em grau recursal nos termos do art. 99, §7º, CPC, deixo 

de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita acaso solicitado e, 

para tanto certifique-se a tempestividade do recurso inominado interposto 

e do devido recolhimento do preparo caso efetuado, bem como das 

contrarrazões apresentadas. Após de intimadas as partes para 

contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a tempestividade de 

sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-57.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO KLAHOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010361-57.2016.8.11.0046. REQUERENTE: ADOLFO KLAHOLD 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, ETC. Tendo em vista que compete a Instância Superior apreciar 

pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal nos termos do 

art. 99, §7º, CPC, deixo de analisar o pedido de assistência judiciária 

gratuita acaso solicitado e, para tanto certifique-se a tempestividade do 

recurso inominado interposto e do devido recolhimento do preparo caso 

efetuado, bem como das contrarrazões apresentadas. Após de intimadas 

as partes para contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a 

tempestividade de sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-75.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010321-75.2016.8.11.0046. REQUERENTE: VALDAIR PEREIRA 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, ETC. Tendo em 

vista que compete a Instância Superior apreciar pedido de assistência 

judiciária gratuita em grau recursal nos termos do art. 99, §7º, CPC, deixo 

de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita acaso solicitado e, 

para tanto certifique-se a tempestividade do recurso inominado interposto 

e do devido recolhimento do preparo caso efetuado, bem como das 

contrarrazões apresentadas. Após de intimadas as partes para 

contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a tempestividade de 

sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000151-32.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, ETC. Tendo em vista que compete a Instância Superior apreciar 

pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal nos termos do 

art. 99, §7º, CPC, deixo de analisar o pedido de assistência judiciária 

gratuita acaso solicitado e, para tanto certifique-se a tempestividade do 

recurso inominado interposto e do devido recolhimento do preparo caso 

efetuado, bem como das contrarrazões apresentadas. Após de intimadas 

as partes para contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a 

tempestividade de sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 
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Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-49.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000221-49.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LIDIA DE SOUZA FRANCO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, ETC. 

Tendo em vista que compete a Instância Superior apreciar pedido de 

assistência judiciária gratuita em grau recursal nos termos do art. 99, §7º, 

CPC, deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita acaso 

solicitado e, para tanto certifique-se a tempestividade do recurso 

inominado interposto e do devido recolhimento do preparo caso efetuado, 

bem como das contrarrazões apresentadas. Após de intimadas as partes 

para contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a tempestividade 

de sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-92.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAIA DAS GRACAS PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO CARVALHO OAB - MT0017882A (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA MACEDO OAB - MT0011060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010208-92.2014.8.11.0046. REQUERENTE: MAIA DAS GRACAS PEREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ciência as 

partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, cumpra-se na 

íntegra o acórdão prolatado. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-66.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DESPACHANTE POSTAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA POSTAL FRANQUINI CORREA OAB - RO3094 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010255-66.2014.8.11.0046. REQUERENTE: DESPACHANTE POSTAL 

LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Ciência as 

partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, cumpra-se na 

íntegra o acórdão prolatado. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-28.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA VAZ RAIZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010167-28.2014.8.11.0046. REQUERENTE: AMBROSINA VAZ RAIZER 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Ciência as 

partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, cumpra-se na 

íntegra o acórdão prolatado. Havendo custas a serem recolhidas pelo 

vencido, intime-o. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito ‘

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR GONZAGA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000025-79.2017.8.11.0046. REQUERENTE: IVANIR GONZAGA ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ciência as partes do retorno dos autos da Instância Superior. 

Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo custas a 

serem recolhidas pelo vencido, intime-o. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito ‘

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-60.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN CAMPOS RESPLANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000175-60.2017.8.11.0046. REQUERENTE: JOHNATHAN CAMPOS 

RESPLANDES REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, ETC. Considerando a 

certidão retro, designe nova audiência de conciliação. Intime-se. 

Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-74.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SCHIAVO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010334-74.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: VAGNER SCHIAVO VISTOS, ETC. Intime-se a 

parte autora para dar o devido impulsionamento do feito em 05 (cinco) 

dias, fazendo constar que a inércia ensejará na extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000160-57.2018.8.11.0046. REQUERENTE: LUCIENE DA SILVA 

REQUERIDO: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A Vistos, etc. 

Cuida-se de Reclamação ocasião em que o autor requereu indenização 

por dano moral onde se formulou pedido de tutela de urgência para fins da 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito efetuada pelo 

requerido. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão 

da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do 

CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira 

no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas pelo requerido no que se refere ao débito 

discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para o fim 

específico de determinar a exclusão do nome do requerente no rol de 

inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente aos 

órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja agendada 

sessão/nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Comodoro – MT, 11 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000184-85.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA NEUSA DE MELLO 

REQUERIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação ocasião em que o autor requereu 

indenização por dano moral onde se formulou pedido de tutela de urgência 

para fins da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito 

efetuada pelo requerido. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para 

a concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi 

indevida, mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção 

indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao 

crédito cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que 

o seu direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência 

da pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao 

crédito e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas pelo requerido no que se refere ao débito 

discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para o fim 

específico de determinar a exclusão do nome do requerente no rol de 

inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente aos 

órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja agendada 

sessão/nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 
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forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Comodoro – MT, 11 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000101-69.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ROSIMAR ADRIANA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento aos 

autos, DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o fim de no 

prazo de 15 (quinze) dias: 1) Aponte o valor pretendido pelos danos 

morais; 2) Retifique o valor da causa, nos termos do art. 292, VI, CPC; 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo 

acima estabelecido acarretará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito ‘

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-52.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PLACIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000128-52.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA APARECIDA PLACIDO 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento aos 

autos, DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o fim de no 

prazo de 15 (quinze) dias: 1) Aponte o valor pretendido pelos danos 

morais; 2) Retifique o valor da causa, nos termos do art. 292, VI, CPC; 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo 

acima estabelecido acarretará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EUDRE FILOMENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000145-88.2018.8.11.0046. REQUERENTE: EUDRE FILOMENA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento aos autos, 

DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o fim de no prazo de 

15 (quinze) dias: 1) Aponte o valor pretendido pelos danos morais; 2) 

Retifique o valor da causa, nos termos do art. 292, VI, CPC; Cientifique-se 

na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo acima 

estabelecido acarretará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-26.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FRANCISCA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000175-26.2018.8.11.0046. REQUERENTE: HELENA FRANCISCA 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

Reclamação manejada por HELENA FRANCISCA BARBOSA em face de 

BANCO DO BRASIL S/A., todos devidamente qualificados nos autos, 

colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido de tutela 

de urgência para fins da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da 

tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, 

a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por BANCO DO BRASIL S/A. no que se refere ao 

débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, 

utilizando-se para tanto o sistema disponibilizado pelo CNJ ou equivalente 

para o fim específico de determinar a exclusão do nome do requerente no 

rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida BANCO DO BRASIL S/A. no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de 

fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será expedido 

diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja 
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agendada sessão de conciliação, caso já não o tenha feito conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-03.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN ORTIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000183-03.2018.8.11.0046. REQUERENTE: EDIVAN ORTIZ DA COSTA 

REQUERIDO: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Vistos, 

etc. Cuida-se de Reclamação manejada por EDIVAN OTRIZ DA COSTA em 

face de DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos, colimando indenização por dano 

moral onde se formulou pedido de tutela de urgência para fins da retirada 

do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. É o 

necessário. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, esta exige 

nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade 

dos efeitos da decisão. Desta maneira no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

prova de que a inscrição foi indevida, mormente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a manutenção indevida pela ré do nome da 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito cause outros gravames 

de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu direito já foi lesado e 

ainda permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos e 

situações vexatórias na praça, em decorrência da pretensa prática 

indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito e criando 

embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, concedo a 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER 

LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente as 

restrições realizadas por DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

S/A no que se refere ao débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o 

SPC e SERASA, utilizando-se para tanto o sistema disponibilizado pelo CNJ 

ou equivalente para o fim específico de determinar a exclusão do nome do 

requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição 

realizada pela requerida DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

S/A no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa por descumprimento 

em razão do ofício que será expedido diretamente aos órgãos de proteção 

ao crédito. DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já 

não o tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível 

nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento 

à audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias 

de antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 

905, C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma 

das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada 

a formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 

devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da 

causa (art. 23, da Lei 9.099/1995). A citação pelo correio deverá 

mencionar que a parte será considerada citada independentemente de ter 

recebido o aviso em mão própria. Cientifique à parte demandada dos 

termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se 

frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do 

inciso II do dispositivo em apreço. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995 c/c a CNGC. Em último caso, havendo necessidade, expeça-se 

carta precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) 

solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a parte 

requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser 

realizada consignando em seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ROSA SILVA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000146-73.2018.8.11.0046. REQUERENTE: NEUSA ROSA SILVA DE 

AGUIAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento aos 

autos, DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o fim de no 

prazo de 15 (quinze) dias: 1) Aponte o valor pretendido pelos danos 

morais; 2) Retifique o valor da causa, nos termos do art. 292, VI, CPC; 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo 

acima estabelecido acarretará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000153-65.2018.8.11.0046. REQUERENTE: LEIDIANE NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 
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Atento aos autos, DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o 

fim de no prazo de 15 (quinze) dias: 1) Aponte o valor pretendido pelos 

danos morais; 2) Retifique o valor da causa, nos termos do art. 292, VI, 

CPC; Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no 

prazo acima estabelecido acarretará no indeferimento da petição inicial 

conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-56.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000173-56.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CELIA LACERDA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação 

manejada por CELIA LACERDA DE OLIVEIRA em face de OI MOVEL S.A, 

todos devidamente qualificados nos autos, colimando indenização por 

dano moral onde se formulou pedido de tutela de urgência para fins da 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por OI MOVEL S.A no que se refere ao débito 

discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, utilizando-se 

para tanto o sistema disponibilizado pelo CNJ ou equivalente para o fim 

específico de determinar a exclusão do nome do requerente no rol de 

inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida OI MOVEL S.A no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa 

por descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente 

aos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja agendada 

sessão de conciliação, caso já não o tenha feito conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA ROSENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER OAB - SP350031 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDOLANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000107-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: SOLANGE OLIVEIRA 

ROSENDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDOLANDIA Vistos, etc. 

Cuida-se de obrigação de fazer manejada por SOLANGE OLIVEIRA 

ROSENDO contra MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, colimando tutela de urgência para o fim de que a 

Requerente seja nomeada ao cargo de Agente Administrativo. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido Da Tutela de urgência. Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pese haver num juízo sumário a 

presença da probabilidade do direito, não há perigo de perigo de dano bem 

como ineficácia do provimento final, pois a matéria depende de 

contraditório, a fim para que se apure o que efetivamente aconteceu. Caso 

fique constatada a veracidade dos fatos narrados, por certo o requerente 

deverá ser indenizado por eventuais danos que lhe foram causados. Ante 

o exposto INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada nos autos. Cite-se 

a parte requerida para querendo, apresentar resposta, no prazo legal, 

devendo ser designado na mesma ocasião audiência de conciliação com 

prazo mínimo de antecedência de 30 (trinta) dias. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO APARECIDO ALMEIDA TONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000034-07.2018.8.11.0046. REQUERENTE: FABRICIO APARECIDO 

ALMEIDA TONINI REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação 

manejada por FABRICIO APARECIDO ALMEIDA TONINI em face de 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A., todos devidamente qualificados nos autos, colimando indenização 

por dano moral onde se formulou pedido de tutela de urgência para fins da 
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retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. no que se refere ao débito discutido nos 

presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, utilizando-se para tanto o 

sistema disponibilizado pelo CNJ ou equivalente para o fim específico de 

determinar a exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no 

que tange tão somente a restrição realizada pela requerida OI MOVEL S.A 

no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa por descumprimento em 

razão do ofício que será expedido diretamente aos órgãos de proteção ao 

crédito. DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já 

não o tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível 

nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento 

à audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias 

de antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 

905, C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma 

das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada 

a formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 

devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da 

causa (art. 23, da Lei 9.099/1995). A citação pelo correio deverá 

mencionar que a parte será considerada citada independentemente de ter 

recebido o aviso em mão própria. Cientifique à parte demandada dos 

termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se 

frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do 

inciso II do dispositivo em apreço. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995 c/c a CNGC. Em último caso, havendo necessidade, expeça-se 

carta precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) 

solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a parte 

requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser 

realizada consignando em seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-34.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RAZZINE GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000071-34.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MATEUS RAZZINE 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 

Cuida-se de reclamação manejada por MATEUS RAZZINE GONÇALVES 

contra VIVO CELULAR S/A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Juntou documentos. É o necessário. Decido. Da Tutela de urgência. Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Desta maneira no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

que comprove que não utilizou a linha no período mencionado, mormente 

por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito do perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a cobrança de valores já 

quitados lhe causa prejuízos de ordem material. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO: que a Promovida 

VIVO CELULAR S/A se ABSTENHA de efetuar novos lançamentos a título 

de mensalidade referentes ao pacote do chip 65 9-96311750, devendo 

para tanto, realizar as suas expensas e todas as diligências legais e 

possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior deliberação deste juízo; 

De igual modo, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão 

do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que 

tange tão somente as restrições realizadas por VIVO CELULAR S/A no 

que se refere ao débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e 

SERASA, utilizando-se para tanto o sistema disponibilizado pelo CNJ ou 

equivalente para o fim específico de determinar a exclusão do nome do 

requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição 

realizada pela requerida VIVO CELULAR S/A no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte requerida para cumprir tal decisum em 05 (cinco) dias 

sob pena de multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo de posterior majoração. DETERMINO que seja 

agendada sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-71.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CAPISTRANO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADRIANA CALHEIROS MORETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010082-71.2016.8.11.0046. REQUERENTE: ERASMO CAPISTRANO DE 

ALENCAR REQUERIDO: ADRIANA CALHEIROS MORETTI Vistos, etc. 

Inicialmente, destaco que se trata de ação de rito sumaríssimo movida por 

ERASMO CAPISTRANO DE ALENCAR, em desfavor de ADRIANA 

CALHEIROS MORETTI, buscando satisfação material e moral. É o relato do 

necessário. De pronto, ressalto que o objetivo da regra prevista no art. 55, 

§3º, do novo Código de Processo Civil, é evitar a ocorrência de decisões 

conflitantes, com a conexão de ações. No entanto, para que tal situação 

ocorra, é necessário um liame jurídico que repercuta em um pleito ou em 

outro, fazendo-se necessária a decisão unificada. No caso em exame, ao 

debruçar os olhos na manifestação de ID 6698493 apresentada verifiquei 

que de fato se encontra tramitando Processo Cível nº 

1041-61.2016.811.003, perante o juízo da 2ª Vara da SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO-MT ação relacionada ao pedido discutido na presente lide, 

promovida por ADRIANA CALHEIROS MORETTI. De fato, ao verificar o 

suso processo, constato que efetivamente existe liame entre as ações 

propostas, visto que, inclusive, o juiz presidente do referido feito 

suspendeu para o fim de verificar a situação mencionada pelo requerido. 

Portanto, reconheço a conexão entre este feito e a respectiva ação em 

curso sob o nº 1041-61.2016.811.003, perante 2ª Vara da SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO-MT. Encaminhem-se os presentes autos ao referido juízo 

procedendo com as baixas necessárias e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-77.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JANILANGE DO CARMO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000288-77.2018.8.11.0046. REQUERENTE: JANILANGE DO CARMO DE 

PROENCA REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA 

LTDA - EPP Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação manejada por 

JANILANGE DO CARMO DE PROENCA em face de DU-CEU INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP, todos devidamente qualificados 

nos autos, colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido 

de tutela de urgência para fins da retirada do seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a 

concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi 

indevida, mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção 

indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao 

crédito cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que 

o seu direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência 

da pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao 

crédito e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA 

INTIMA LTDA - EPP no que se refere ao débito discutido nos presentes 

autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para o fim específico de determinar a 

exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no que tange tão 

somente a restrição realizada pela requerida DU-CEU INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP no prazo de 05 (cinco) dias. 

Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será 

expedido diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que 

seja agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador 

do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no 

prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000243-73.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MANOEL DE JESUS BRITO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

Reclamação manejada por MANOEL DE JESUS BRITO DA SILVA em face 

de BANCO DO BRASIL S.A, todos devidamente qualificados nos autos, 

colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido de tutela 

de urgência para fins da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da 

tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, 

a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 
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cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por BANCO DO BRASIL S.A no que se refere ao 

débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para o 

fim específico de determinar a exclusão do nome do requerente no rol de 

inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida BANCO DO BRASIL S.A no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de 

fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será expedido 

diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja 

agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-84.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA DOS SANTOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010021-84.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: LINDAURA DOS SANTOS 

SOUZA EXECUTADO: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP Vistos, etc. 

Considerando que o exequente tem interesse na adjudicação, intime-se a 

executada, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 05 dias, sob as penas da lei. Transcorrendo o lapso sem 

manifestação da executada, resta desde já deferida a pretendida 

adjudicação, devendo a serventia lavrar o respectivo auto de adjudicação, 

intimando-se o exequente para assinação e depósito de eventuais 

diferenças, em 05 dias. Isto feito, expeça-se mandado de remoção e 

entrega, cientificando-se o exequente que, de posse dos bens, deverá 

informar nos autos, no prazo de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena 

de assim ser considerado. Cientifique-se, outrossim, o exequente que o 

mesmo deverá acompanhar a diligência e disponibilizar os meios 

necessários para a efetivação da remoção dos bens que lhes serão 

entregues. Intimem-se. Diligencie-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-10.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MENDES (REQUERENTE)

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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010056-10.2015.8.11.0046. REQUERENTE: FABIO MENDES REQUERIDO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A VISTOS, ETC. Retifique-se no 

sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido no ID 12703484. Caso o 

montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o 

Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a 

vinculação dos valores depositados nos autos, caso já não o tenha feito. 

ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome 

do beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-60.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BENEDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010085-60.2015.8.11.0046. REQUERENTE: JAIR BENEDETTI REQUERIDO: 

OI MÓVEL S/A VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema Pje, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 
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nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. Após, vislumbro que há 

valores que se encontram depositados/bloqueados nos presentes autos. 

Ante ao exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à 

transferência do montante, devidamente atualizado, conforme requerido 

no ID 12703484. Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos 

autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta 

Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, 

caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial 

de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, 

desde que este tenha poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. 

Com relação aos honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em 

nome do causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-41.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NEIA DE OLIVEIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010041-41.2015.8.11.0046. REQUERENTE: NEIA DE OLIVEIRA BISPO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema Pje, 

fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. Após, vislumbro 

que há valores que se encontram depositados/bloqueados nos presentes 

autos. Ante ao exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à 

transferência do montante, devidamente atualizado, conforme requerido. 

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta 

Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, 

caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial 

de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, 

desde que este tenha poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. 

Com relação aos honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em 

nome do causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010216-69.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BORDINHAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010216-69.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: MARCOS ROBERTO 

BORDINHAO DOS SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. 

VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já 

se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

513 e seguintes, do CPC. Após, vislumbro que há valores que se 

encontram depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao 

exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do 

montante, devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante 

não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor 

Gestor junta a Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos 

valores depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-70.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010257-70.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: ELIAS ANTONIO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A VISTOS, ETC. Retifique-se 

no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000213-72.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AFONSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000213-72.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: ADRIANO AFONSO DA SILVA 

EXECUTADO: LOJAS RENNER S.A. VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema 

Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento 

de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. Após, 

vislumbro que há valores que se encontram depositados/bloqueados nos 

presentes autos. Ante ao exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) 

proceda à transferência do montante, devidamente atualizado, conforme 

requerido. Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta 

Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, 

caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial 

de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, 

desde que este tenha poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. 

Com relação aos honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em 

nome do causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-75.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MONDINI (EXEQUENTE)

VERONICA MARQUES BOAVENTURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010192-75.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: VERONICA MARQUES 

BOAVENTURA, LUCIMAR MONDINI EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VISTOS, ETC. 

Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, 

do CPC. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-31.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA VALERIA DA SILVA BERNARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010020-31.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: LUCIA VALERIA DA SILVA 

BERNARDO EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. VISTOS, ETC. Retifique-se 

no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-45.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CUOGHI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010226-45.2016.8.11.0046. REQUERENTE: RICARDO CUOGHI DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, ETC. 1) Retifique-se no sistema PJE, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente 

que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do 

débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. 

Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante. 3) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 4) Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte 

exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se o requerido para que proceda 

com o recolhimento das custas processuais em caso de ter sido 

condenado pela Instância Superior. 6) Havendo depósito voluntário nos 

autos intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema análogo se 

houver/pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-19.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIS FLORINTINO ZIMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010273-19.2016.8.11.0046. REQUERENTE: STELA MARIS FLORINTINO 

ZIMERMANN REQUERIDO: AVIANCA VISTOS, ETC. 1) Retifique-se no 

sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se o devedor que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em caso de ter sido condenado pela Instância Superior. 6) Havendo 

depósito voluntário nos autos intimem-se a parte exequente por meio de 

seu advogado constituído mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/sistema análogo se houver/pessoalmente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, caso queira, impugne o valor depositado, e caso permaneça 

silente, será interpretado como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-70.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010192-70.2016.8.11.0046. REQUERENTE: EDMILSON RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema Pje, 

fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. Após, vislumbro 

que há valores que se encontram depositados/bloqueados nos presentes 

autos. Ante ao exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à 
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transferência do montante, devidamente atualizado, conforme requerido. 

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta 

Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, 

caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial 

de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, 

desde que este tenha poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. 

Com relação aos honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em 

nome do causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-88.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010001-88.2017.8.11.0046. REQUERENTE: DARCY DURAN REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, 

ETC. 1) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se 

o vencido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

caso tenha sido condenado pela Instância Superior. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL JOAO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000356-27.2018.8.11.0046. REQUERENTE: GENIVAL JOAO DOS REIS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Cuida-se de Reclamação manejada por GENIVAL JOAO DOS REIS em face 

de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, colimando indenização por dano moral onde se 

formulou pedido de tutela de urgência para fins da retirada do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. É o necessário. 

Decido. Para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do 

art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da 

decisão. Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não 

se faz necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na 

desnecessidade das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no 

caso vertente não seria crível exigir da parte autora prova de que a 

inscrição foi indevida, mormente por se tratar de relação consumerista. No 

que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a 

manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito cause outros gravames de ordem pessoal e moral a 

este, visto que o seu direito já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos e situações vexatórias na praça, em 

decorrência da pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre 

acesso ao crédito e criando embaraços. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do CPC, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão 

do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que 

tange tão somente as restrições realizadas por EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A no que se refere ao débito discutido nos 

presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para o fim específico de 

determinar a exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no 

que tange tão somente a restrição realizada pela requerida EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de 

fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será expedido 

diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja 

agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000300-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS CIRILO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JESSICA CRISTINA DA SILVA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000300-91.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

EXECUTADO: FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME, MARCOS CIRILO DOS 

SANTOS, JESSICA CRISTINA DA SILVA PINHEIRO Vistos, etc. Da Tutela de 

urgência. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pese haver num juízo 

sumário a presença da probabilidade do direito, não há perigo de perigo de 

dano bem como ineficácia do provimento final, pois a matéria depende de 

contraditório, a fim para que se apure o que efetivamente aconteceu. Caso 

fique constatada a veracidade dos fatos narrados, por certo o requerente 

deverá ser indenizado por eventuais danos que lhe foram causados. Ante 

o exposto INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada nos autos. Cite-se 

e intime-se o devedor(es), na pessoa de seu representante(s) 

legal(s)/pessoalmente, que este tem um prazo de 05 (cinco) dias para 

cumprir as disposições efetuadas em contrato entabulado entre as partes, 

sob pena de multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco) mil 

reais. Decorrido o prazo supra, sem comprovação acerca do cumprimento 

voluntário da obrigação, intime-se à parte exequente para o fim de que em 

05 (cinco) dias requeira a elevação da multa ou a transformação da 

condenação em perdas e danos – inc. V do art. 52 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000295-69.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA ISABEL DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL VISTOS, 

ETC. Cuida-se de reclamação manejada por MARIA ISABEL DA SILVA já 

qualificada nos autos em face de COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL. Estando a petição inicial nos termos 14 da Lei 

9.099/1995 (LJESP). RECEBO a referida Petição Inicial. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Da Tutela de urgência. Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. (grifos nossos). Desta maneira no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

que comprove que não celebrou o empréstimo discutido nos autos, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a cobrança de valores 

oriundo de empréstimo que em tese não celebrou lhe causa prejuízos de 

ordem material. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, DETERMINO: que a Promovida COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL suspenda os descontos do empréstimo consignado 

apontado pela autora devendo para tanto, realizar as suas expensas e 

todas as diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até 

ulterior deliberação deste juízo. Oficie-se ao INSS para que proceda com a 

suspensão dos descontos em folha no benefício do autor no que diz 

respeito ao empréstimo discutido nos autos. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente a parte 

requerida. DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação 

conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do 

art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 

9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de 

conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-91.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON NOGUEIRA DE PADUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000257-91.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ELSON NOGUEIRA DE PADUA 

REQUERIDO: LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA VISTOS, 

ETC. Para exame do pedido de tutela de urgência, necessário que se 

verifique a existência dos elementos ensejadores da medida, previstos no 

art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em 

tela, verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que a documentação 

demonstra o negócio jurídico entabulado, sendo que fora fixado prazo 

certo para transferência do veículo, de forma que existe a possibilidade de 

prejuízo alegado pelo autor. No tocante ao perigo da demora ou resultado 

útil ao processo, efetivamente a possibilidade de cobrança dos débitos a 

título de execução fiscal causará dissabores ao autor. Ademais, o 

desfazimento implica a volta da situação fática ao statuo quo ante, de 

forma que existe a possibilidade de o requerido ser ressarcido por 

qualquer dano em tese daí advindo. Desta forma, para evitar prejuízo, 

DETERMINO à requerida que proceda com a transferência do veículo para 

o seu nome ou a terceiro que indicar, sob pena de multa por 

descumprimento que fixo em 5 (cinco) mil reais. Intime-se o réu 

pessoalmente. Após, designe nova audiência de conciliação. Às 

providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-43.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010101-43.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ELAINE DA PENHA 

REQUERIDO: WR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido formulado pela parte requerente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida. 

Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no prazo 

antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-05.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000211-05.2017.8.11.0046. REQUERENTE: CASA DO PRODUTOR 

AGROCENTER LTDA - EPP REQUERIDO: B. DA SILVA AZEVEDO - 

CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP VISTOS, ETC. Defiro o pedido 

formulado pela parte requerente de suspensão dos presentes autos. 

Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à tentativa de 

localização do novo endereço da parte requerida. Cientifique-se a parte 

autora de que a ausência de manifestação no prazo antes deferido 

ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. Intime-se. 

Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-09.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRIA FLORES MESQUITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010188-09.2011.8.11.0046. REQUERENTE: ONIRIA FLORES MESQUITA 

DE FREITAS REQUERIDO: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A VISTOS, 

ETC. 1) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-67.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES DE ALMEIDA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000278-67.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: JONES DE ALMEIDA CARDOSO VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido formulado pela parte requerente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida. 

Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no prazo 

antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-04.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010177-04.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS 

Vistos, etc. Sentença. Nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, dispenso 

o relatório. Dispõe do artigo 485 do Código de Processo Civil: O Juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(destaquei). A parte autora, apesar de devidamente intimada para se 

manifestar nos autos, não promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam (ref. 10661283), tendo pleiteado apenas pedido de suspensão. 

Isto posto e, ante a inércia e abandono da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 

485, III do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas e formalidades de estilo. P. I. C. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-64.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010173-64.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 
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COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: REGINALDO RODRIGUES PEREIRA 

Vistos, etc. Sentença. Nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, dispenso 

o relatório. Dispõe do artigo 485 do Código de Processo Civil: O Juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(destaquei). A parte autora, apesar de devidamente intimada para se 

manifestar nos autos, não promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam (ref. 12105862), tendo pleiteado apenas pedido de suspensão. 

Isto posto e, ante a inércia e abandono da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 

485, III do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas e formalidades de estilo. P. I. C. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-79.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BARBOSA AMORIM - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010172-79.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: VANDERLEI BARBOSA AMORIM - ME 

Vistos, etc. Sentença. Nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, dispenso 

o relatório. Dispõe do artigo 485 do Código de Processo Civil: O Juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(destaquei). A parte autora, apesar de devidamente intimada para se 

manifestar nos autos, não promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam (ref. 12106102), tendo pleiteado apenas pedido de suspensão. 

Isto posto e, ante a inércia e abandono da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 

485, III do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas e formalidades de estilo. P. I. C. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-75.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010073-75.2017.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Sentença. Nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, dispenso 

o relatório. Dispõe do artigo 485 do Código de Processo Civil: O Juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(destaquei). A parte autora, apesar de devidamente intimada para se 

manifestar nos autos, não promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam (ref. 12985056), tendo pleiteado apenas pedido de dilação de 

prazo. Isto posto e, ante a inércia e abandono da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as cautelas e formalidades de estilo. P. I. C. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-84.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010053-84.2017.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE ODIL DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Sentença. Nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, dispenso 

o relatório. Dispõe do artigo 485 do Código de Processo Civil: O Juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(destaquei). A parte autora, apesar de devidamente intimada para se 

manifestar nos autos, não promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam (ref. 12876539), tendo pleiteado apenas pedido de dilação de 

prazo. Isto posto e, ante a inércia e abandono da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as cautelas e formalidades de estilo. P. I. C. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 80/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;

 CONSIDERANDO os termos d o Ofício Circular n.º 

003/2017-COORD-NUPEMEC, datado de 7.8.17, subscrito pelo 

Excelentíssim o Senhor Doutor H ildebrando da Costa Marques - 

Coordenador do NUPEMEC-TJMT;

RESOLVE:

FORMAR a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para o 

credenciamento de Conciliador a ser realizado pela Diretoria do Foro da 

Comarca de Jaciara/MT, co mposta pelos seguintes membros:

- Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva - Presidente;

- Cátia Cirlene Bihain - Secretária;

- Dionaire Pereira Bueno Vítor - Membro;

- Audyrlene Rocha Almeida - Suplente.

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

Cumpra-se, dando-se ciência.

Jaciara/MT, 27 de junho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001408-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

HUGO JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

TELMA DE FATIMA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIA JORDAO FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001408-69.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: HUGO JORDAO FURLAN, TELMA DE FATIMA FURLAN, 

MARCIA JORDAO FURLAN REQUERIDO: CONSTANCIA JORDAO FURLAN 

Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento 

de não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do 

CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o 

fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou 

anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Ainda, no mesmo prazo, 

considerando o provimento nº 56/2016, do CNJ, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da Certidão Negativa de Testamento, intime-se a autora 

para juntar aos autos a Certidão Negativa de Testamento do de cujus. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 28 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001408-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

HUGO JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

TELMA DE FATIMA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIA JORDAO FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento 

de não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do 

CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o 

fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou 

anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 28 

de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001206-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RECH TRATORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NETO SILVA OAB - MT0008831A-O (ADVOGADO)

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMIR COIMBRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001029-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BITENCOURT REINALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que, decorreu o prazo 

legal da parte Requerida, devidamente citada, via Sistema, sem que 

qualquer manifestação DO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL . JACIARA, 28 de junho de 2018. VICTOR COIMBRA DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM AEROPORTO II, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35233 Nr: 2770-07.2010.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE GOMES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 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 os autos, impulsionando o 

feito e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100451 Nr: 6389-95.2017.811.0010

 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: J M CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIG SEGUROS BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CICARELLI 

BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:146.454-SP

 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 Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102021 Nr: 7045-52.2017.811.0010

 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: GENERALI BRASIL SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALTER ALVES DO CARMO, 

FRANCISCO JOSE DO CARMO EIRELI – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:292.121/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO 

RODRIGUES - OAB:84676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:3187

 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, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59404 Nr: 3036-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ SCHINOCA, SHIRLEI 

APARECIDA VERZA SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito, uma vez que solicitou o 

desarquivamento dos autos que se encontravam arquivados 

provisoriamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32905 Nr: 471-57.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIDE FÁTIMA ARCE FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93795 Nr: 3224-40.2017.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ANDRÉIA KÁTIA 

FELITO ROMERO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO-, ambos devidamente qualificados nos autos, requerendo a 

exibição de documentos, bem como alegando que foram cobradas taxas 

de juros abusivas e de forma capitalizada, bem como encargos moratórios 

de forma cumulada, e outras cobranças ilegais pela ré na execução 

aviada contra si.

 O inciso III, do artigo 357 do NCPC, é incisivo ao dispor:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;”

A regra dinâmica de distribuição do ônus da prova, acolhida pelo Novo 

CPC - art. 373 – consolida-se no ordenamento jurídico brasileiro e, na voz 

dos 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, p. 111, 

verifica-se que “o legislador distribui estática e abstratamente esse 

encargo (art. 373, CPC). Segundo a distribuição legislativa, compete, em 

regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova 

das alegações de fato que fizer”.

E mais (obra já citada, fl. 111): “A parte que alega deve buscar os meios 

necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como 

base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu 

reconhecimento e acolhimento".

No presente caso, não se mostra necessária a inversão do ônus para a 

busca pelo equilíbrio das partes - art. 7º, NCPC - Princípio Processual da 

Paridade das Armas; o feito está devidamente instruído cujas alegações 

fáticas são sustentadas unicamente em prova documental, perfeitamente 

aferível pela análise das cláusulas contratuais.

Com efeito, o presente processo comporta julgamento antecipado, na 

forma do artigo 355, inciso I do NCPC.

É de ver, ainda, que não há necessidade de produção de outras provas, 

muito menos a perícia técnico-contábil, pois o que se discute são as 

ilegalidades/abusividades constantes das cláusulas contratuais inserta na 

Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos – já estampam os 

encargos contratados e a forma que foram cobrados.

Ademais, o novo Código de Processo Civil trouxe à luz:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente.

 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 

resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos;

§1º. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 

489, § 1o, quando decidirem com fundamento neste artigo”.

Desta feita, necessário guardar observância aos entendimentos 

proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que em sede de julgamento 

de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência, abarcou as 

questões levantadas pelo autor no pedido inicial. Vejamos:

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
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COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO 

INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão 

de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos 

remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do 

STJ).2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a 

compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro 

(Enunciado 322 da Súmula do STJ).3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 

4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao 

Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a 

remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer 

cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 

2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas 

instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale 

dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança 

pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles 

que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente 

contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os 

procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços 

adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 

3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários 

para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas 

em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A 

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) 

não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).9. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira.- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais.11 . Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido.(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA 

PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. 

TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E 

EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. 

COBRANÇA. LEGITIMIDADE.PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA 

PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.1. "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma 

do art.543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).2. Nos 

termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição 

como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor 

sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao 

Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.3. 

Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à 

cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não 

intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições 

financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, 

com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que 

fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como 

respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da 

política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco 

Central do Brasil.5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de 

Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular 

BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não 

mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.6. A 

cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em 

contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente 

comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos 

de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do 

magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual 

remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção 

ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de 

dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente 

da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação 

de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.9. Teses para os 

efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira.- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais.10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Destarte, na voz dos 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. 441, “verbis”:

“1.1. Decisão, precedente e ratio decidendi (ou holding). Em sentido lato, o 

precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo 

elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior 

de casos análogos”.
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E, sobre a “ratio decidendi”, os autores supracitados, na obra também 

citada, proclamam:

“Ao falar em efeito vinculante do precedente, deve-se ter em mente que, 

em certas situações, a norma jurídica geral (tese jurídica, “ratio decidendi”) 

estabelecida na fundamentação de determinadas decisões judiciais tem o 

condão de vincular decisões posteriores, obrigando que os órgãos 

jurisdicionais adotem aquela mesma tese jurídica na sua própria 

fundamentação”.

 É certo, ainda, que não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, 

sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único 

fundamento (§4º, inciso I, do art. 917, do NCPC); caso dos autos.

Nos termos do art. 10 e 927, §1º, ambos do NCPC, intimem-se as partes 

com o fito de manifestarem a respeito das decisões proferidas em 

incidentes de resolução de demandas repetitivas e do teor do presente 

despacho.

Não havendo manifestação no prazo de 10 (dez) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Às providências.

 Jaciara - MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100820 Nr: 6569-14.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SCHAEFFER GREVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de diligências por este 

Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em nome do 

executado por meio do sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD (Ref.31).

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 68.194,68 (sessenta e 

oito mil, cento e noventa e quatro mil, sessenta e oito centavos) nas 

contas da parte executada: YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ nº 

11669325/0001-88.

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, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

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 CPC, 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.

Quanto ao pedido de consulta sistêmica via 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 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).

Portanto, determino a intimação da exequente para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em nome 

dos executados, bem como indicar veículos que possam ser restringidos 

via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN-NET.

 De outra banda, 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, de igual modo indefiro o pedido da 

exequente de diligência via sistema INFOJUD.

Ainda, 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 a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001319-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FRANZOTTI ROZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001319-46.2018.8.11.0010. AUTOR: 

CAMILA FRANZOTTI ROZZA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Verifica-se 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. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), cite-se o 

requerido por remessa postal, via procurador, com a faculdade do art. 

212, §2º, do CPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da 

contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 27 de junho de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001432-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DIENES DOS SANTOS ALVES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001432-97.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: JORGE DIENES DOS 

SANTOS ALVES NUNES VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos 

iniciais formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça 

inicial que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, verifiquei que o Sistema PJe 

aponta o não recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e 

taxa judiciária por parte do requerente. Assim, intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado para, na forma do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias juntando o 

comprovante de recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais 

e taxa judiciária devidamente vinculadas aos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Escoado o prazo, certifique-se. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 28 de junho de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREIA MARTINS SEVERINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Tendo em vista que a sociedade 

empresarial da qual o autor almeja a prestação de contas por parte da 

requerida é uma Empresa Individual registrada em nome do próprio autor, 

intime-se o demandante para emendar a inicial no prazo de 15 dias, 

especificando detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, 

instruindo o pedido com documentos comprobatórios deste necessidade, 

se existirem (art. 550, § 1º, do CPC). Cumpra-se. Jaciara-MT, 26 de junho 

de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72328 Nr: 12665-16.2015.811.0010

 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: Dayanne Deyse de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON HONORATO DA SILVA, FABIANA 

RAMOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do mandado de ref. 41 e requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 2363-54.2017.811.0010

 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: CENTRIMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ROVERONI - 

OAB:365.435/SP, JOSÉ ADEMIR CRIVELARI - OAB:115.653/SP, KARINA 

CRISTIANE PADOVEZE RUBIA - OAB:221.237/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Processo nº. 2363-54.2017.811.0010

Código 91977

Requerente: Centrimax Equipamentos Industriais Ltda.

Requerido: Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.

VISTOS ETC,

Cite-se a requerida na forma da decisão de ref. 11.

Com ou sem resposta, certifique-se.

Após, intime-se a requerente para, querendo, no prazo legal, manifestar.

Feito isso, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96839 Nr: 4612-75.2017.811.0010

 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: PAULA MATILDE JUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO MATILDE DE SOUZA, 

JOSÉ MATILDE DE SOUZA, PAULO MATILDE DE SOUZA, NAZARETH 

MATILDE DE SOUZA, MARINETE ISABEL DE MOURA, FRANCISCA 

MATILDE DE SOUZA, MARIA DAS DORES MATILDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4612-75.2017.811.0010

Código 96839

VISTOS ETC,

Antes de apreciar os pedidos formulados pela autora à ref. 20, colha-se o 

parecer ministerial.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78993 Nr: 1802-64.2016.811.0010

 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: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida ref. 29 e requerer o que de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000961-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JONAS CUSTODIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000961-81.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: JONAS CUSTODIO DA 

SILVA VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária” proposta por ITAU SEGUROS S/A, em face de 

JONAS CUSTÓDIO DA SILVA, qualificados nos autos. Determinado que o 

autor emendasse a inicial, a parte autora postulou a desistência da ação, 

requerendo a extinção do feito. É o que relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito. Assim sendo, o pedido da autora deve ser deferido, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que 

preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a 

desistência da ação”. Desnecessário a intimação do réu, porquanto não 

contestada a ação. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

por parte da requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 28 de junho de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 94990 Nr: 3746-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE OLIVEIRA FORTUNATO, RICARDO 

DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133

 Vistos.

Defiro o pedido do Ministério Público (Ref. 143).

Redesigno a audiência para dia 25/07/2018 às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100257 Nr: 6280-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LIMA, POLLICARDO 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133, WENDELL PEREIRA DE MELLO - OAB:23910/O

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/07/2018 às 15h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105174 Nr: 8731-79.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIL PILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:8825-A

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/07/2018 às 14h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FLAVIO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 09:00 , 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: 1000744-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDE SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (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. 13886664 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000328-70.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 28 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000098-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000980-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WIDSON JESUS DA SILVA (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: 02/08/2018 Hora: 10:00 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001302-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO WALMIR KLAESENER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ELIETE 

DE SOUZA BARROS OAB: MT23997/O-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: 02/08/2018 Hora: 10:10 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001390-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001391-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ALEXANDRE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 

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: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE ANDRADE GOMES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA ROSA BORGES OAB - MT22530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (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: DAIANA 

ROSA BORGES OAB: MT22530/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: 
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01/08/2018 Hora: 09:40 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001388-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIULEI NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK 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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001389-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIULEI NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 10:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANDREIA PINHEIRO OAB: MT0010946A-O Endereço: desconhecido 

Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S Endereço: 

AVENIDA TIRADENTES, 1636, Ed. Tiradentes, sala 203, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-028 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 

08:50 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

GIRU S FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA CARIJÓS, 149, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/08/2018 Hora: 08:40 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001407-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNY DE SOUZA PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB: MT24859/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: 11:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001392-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 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: 11:40 , 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SILTRAO (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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13906907 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13906907 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13911894 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13911894.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-34.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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. 13912311.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DOS SANTOS GOMES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001309-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ODETE DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A 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 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, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 
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ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). 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: 1000718-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000718-74.2017.8.11.0010. REQUERENTE: DELZA NUNES DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA IZABEL PERES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000383-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CREUSA IZABEL PERES 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. CREUSA 

IZABEL PERES GONCALVES ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

BANCO CETELEM S.A. Em síntese, alegou que realizou com a promovida 

apenas contratação de empréstimo consignado (ID 12179102), mas não 

teria realizado contrato de cartão de crédito que justificasse os débitos em 

sua aposentadoria, procurou a promovida para compreender o motivo dos 

descontos e informou se tratar de cartão de crédito que constituiu em 

Reserva de Margem Consignável (RMC), mesmo com a reclamação por 

desconhecer a contratação, a promovida não teria resolvido o problema. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de negócio jurídico, 

inexistência de débito, restituição de indébito em dobro e indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 13301643. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

13315451 e impugnação à contestação apresentada na ID 13430623. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cláusulas contratuais obscuras 

que restringem direito. Ato ilícito. Os negócios jurídicos celebrados 

mediante declaração de vontade contaminada pelo erro substancial, ou 

seja, quando um dos contratantes obtiver percepção equivocada de 

circunstâncias relevantes do contrato, estes são anuláveis (art. 138 do 

Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA 

DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. 

ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O erro é vício do consentimento no 

qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à 

pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render 

ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real. 2. É 

essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a 

celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos 

contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao objeto 

principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou 

pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 

13/06/2014) Para evitar a anulação de negócios jurídicos consumeristas 

por meio do erro, os contratos, mormente aqueles celebrados por adesão, 

devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de 

direito serem expressas e com destaque, permitindo a imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor. Esta é a exegese extraída do artigo 54, §§ 

3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

(...) § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 

claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não 

será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo 

consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão. Na hipótese de obscuridade, nos termos do artigo 47 

do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor. Em situação análoga, a turma recursal já se 

manifestou neste sentido: RECURSO INOMINADO – SEGURO – (...) 

CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS – NECESSIDADE DE PREVISÃO 

EXPRESSA E COM DESTAQUE – ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO (...) 2. Considerando que a defesa do 

reclamado traz fatos impeditivos do direito do reclamante (doença 

diagnosticada durante o período de carência), cabe a ele próprio o 

encargo probatório do aludido fato. A cláusula de carência prevista em 

contrato de adesão de seguro de vida deve ser redigida de forma clara, 

porquanto as cláusulas restritivas de direito devem ser expressas e em 

destaque, permitindo à imediata e fácil compreensão pelo consumidor 

(artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT TRU 120100522562/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no DJE 19/04/2013) Em análise 

do contrato assinado pela parte promovente juntado nos autos pela parte 
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promovida (ID 13301703), nota-se que a cláusula IV REALIZAÇÃO DE 

SAQUE estabelece de forma clara o exato percentual dos juros (3,36% 

a.m), juros anual (48,67%), o valor de liberação de recurso financeiro de 

R$ 1.121,12 . Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação 

da referida cláusula, nota-se que não houve vício na declaração da 

vontade da parte promovente, pois é possível a imediata e fácil percepção 

dos referidos encargos contratuais, os quais não demonstram ser 

abusivos com base na prática de mercado, excluindo a hipótese de 

manifestação de vontade contaminada com erro substancial. Desta forma, 

não havendo vício de consentimento, não há conduta ilícita. Repetição de 

indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, conforme 

preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia 

indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante consignar 

que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do 

CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido com 

má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

pagamento a maior. Vale lembrar que, incumbe à parte promovente a 

prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte promovida, quanto à 

existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da 

parte adversa (art. 373 do CPC). No presente caso, nota-se que a parte 

promovente não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve 

pagamento além do devido. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Transitado em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001050-41.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RAFAELA MAROSO PICCININ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. 

Cuida-se embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

omissão e contradição no projeto de Sentença exarado na ID 12149081 e 

Homologada por este Juízo, posto que o projeto teria deixado de 

fundamentar a existência de dano moral e a correção do valor da 

condenação. 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, pretende, pela via dos 

aclaratórios, reverter o entendimento do juízo prolator, posto que a 

Motivação do projeto prolatado existe direta e própria manifestação sobre 

a condenação do dano moral com sua fundamentação suficiente. Não há 

assim o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado às partes buscarem rediscutir o 

que já foi decidido na sentença, 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. 

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 a sentença 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, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 
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meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000246-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEONIZE SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. LEONIZE SOARES DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que é cliente da promovida referente a UC 6/683295-0 

e que ocorreu interrupção de energia na data de 16/01/2018, fez 

reclamações através dos protocolos 4704395 e 47039012, mas a 

promovida não teria restabelecido com o fornecimento da energia. Ao final, 

postulou pelo restabelecimento do fornecimento da energia e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 12942674 e arguiu as preliminar de incompetência por 

necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada 

na ID 12891256 e impugnação à contestação não foi apresentada. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade 

da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 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. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial para apurar se o dano nos 

equipamentos domésticos foi efetivamente causado por oscilação de 

energia fornecida pela parte promovida, visto que o pedido de produção 

de prova técnica não foi reiterado nem na audiência de conciliação e nem 

na impugnação à contestação, estando a prova preclusa. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

oscilação de energia prestada pela parte promovida, a excludente de 

culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Interrupção de energia elétrica. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço tem o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Ademais, as 

concessionárias de energia elétrica devem prestar um serviço adequado a 

todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, 

continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõe o artigo 140, § 

1º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, in verbis: Art. 140. A 

distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do 

fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus 

consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses individuais, coletivos ou difusos. § 1º Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. Destaca-se que não caracteriza ineficiência do 

serviço a interrupção ocasionada em situação emergencial que ofereçam 

risco iminente de danos a pessoas, bens, ao funcionamento do sistema 

elétrico, bem como em caso fortuito ou de força maior. Também não 

caracteriza ineficiência a interrupção realizada após prévia notificação 

para manutenção na rede e em caso de inadimplência. Neste sentido é o 

preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 

3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o 

disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação emergencial, 

assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a 

pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso 

fortuito ou de força maior; ou II – após prévia notificação, por razões de 

ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, 

ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da 

coletividade. Desta forma, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica que não se amolda as exceções acima identificas, caracteriza 

ineficiência do serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Neste sentido: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA 

CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO CASO EM 

CONCRETO. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que 

é possível a condenação da concessionária de energia elétrica em danos 

morais quando interrompido, de forma injustificada, o fornecimento deste 

serviço público ao consumidor/usuário. 2. No caso em concreto, foi com 
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base nas provas e nos fatos constantes dos autos que o Tribunal de 

origem reconheceu que a conduta da recorrente gerou danos que devem 

ser reparados. A esse respeito, tanto o reconhecimento da conduta ilícita 

quanto a quantia estipulada a título de danos morais, quando atende aos 

critérios de justiça e razoabilidade, são matérias que não podem ser 

revisadas na via recursal eleita, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 

Precedentes do STJ. 3. Este mesmo enunciado sumular - Súmula 7/STJ - 

impede também o reexame dos honorários advocatícios, tendo em vista 

que foram fixados em valores compatíveis com as cláusulas gerais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Inviável o conhecimento da 

divergência jurisprudencial suscitada no caso em tela ante a ausência de 

violação conhecível em sede de recurso especial. 5. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (STJ AgRg no AREsp 181.778/PA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, 

DJe 08/10/2012). No presente caso, nota-se que não se trata de 

interrupção por inadimplemento, pois como se averigua na notificação 

extrajudicial que a parte promovente encaminhou para parte promovida ID 

11828503, ocorreu falha na prestação de serviço pela promovida, pois 

mesmo com as reclamações pelo autoatendimento a parte promovida não 

restabeleceu o serviço. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que o consumidor 

tem direito a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse 

modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se pela falha na prestação de 

serviço. Portanto, no caso em exame, considerando a interrupção ocorrida 

no dia 16/01/2018, já que a parte reclamada não comprovou a inexistência 

da interrupção ou a caracterização de uma das hipóteses permitidas, 

encontra-se caracterizado o ato ilícito. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a demora no restabelecimento do 

fornecimento de energia (ID 11828503), em regra, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, em decorrência do prejuízo na 

criação de seus animais (ID 11828627) e para seu alimento, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão 

proporcior sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 

5.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) rejeitar a preliminar 

arguida e 02) julgar procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); b) confirmar os efeitos da tutela provisória 

de urgência deferida na ID 12254473. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000251-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DEBORA REGINA DA ROCHA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na a ação de indenização de danos morais por 

negativação de nome indevida nos órgãos de proteção ao crédito, assim 

pleiteando a condenação ao pagamento da parte promovida. Contudo, 

conforme ID 13434693 as partes celebraram um acordo extrajudicial e 

compuseram um acordo, estabelecido entre estes, solicitando a 

HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção do feito com 

resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença 

do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, no caso entre a parte autora DEBORA REGINA DA ROCHA e a 

parte promovida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I, segundo Acordo constante no ID de nº. 

13434693, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000438-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EVANDO MOREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos 

etc. EVANDO MOREIRA DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Em síntese, 

alegou que realizou com a promovida apenas contratação de empréstimo 

consignado, mas não teria realizado contrato de cartão de crédito que 

justificassem os descontos em seu benefício, procurou a promovida para 

compreender o motivo dos descontos e informou se tratar de cartão de 

crédito que constituiu em Reserva de Margem Consignável (RMC), mesmo 

com a reclamação por desconhecer a contratação, a promovida não teria 

resolvido o problema. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

negócio jurídico, inexistência de débito, restituição de indébito em dobro e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 13325708. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13395641 e impugnação à contestação 

apresentada na ID 13432575. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cláusulas contratuais obscuras que restringem direito. Ato 

ilícito. Os negócios jurídicos celebrados mediante declaração de vontade 

contaminada pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes 

obtiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, 

estes são anuláveis (art. 138 do Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO 

ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO 

MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 

1. O erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da 

realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio 

negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um 

ato haverá de ser substancial e real. 2. É essencial o erro que, dada sua 

magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele 

tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a 

qualidades essenciais do objeto ou pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 13/06/2014) Para evitar a anulação 

de negócios jurídicos consumeristas por meio do erro, os contratos, 

mormente aqueles celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma 

clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com 

destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor. Esta 

é a exegese extraída do artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de 

adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 

ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão 

escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e 

legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a 

facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que 

implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 

destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Na hipótese de 

obscuridade, nos termos do artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Em 

situação análoga, a turma recursal já se manifestou neste sentido: 

RECURSO INOMINADO – SEGURO – (...) CLÁUSULA RESTRITIVA DE 

DIREITOS – NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA E COM DESTAQUE – 

ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

(...) 2. Considerando que a defesa do reclamado traz fatos impeditivos do 

direito do reclamante (doença diagnosticada durante o período de 

carência), cabe a ele próprio o encargo probatório do aludido fato. A 

cláusula de carência prevista em contrato de adesão de seguro de vida 

deve ser redigida de forma clara, porquanto as cláusulas restritivas de 

direito devem ser expressas e em destaque, permitindo à imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor (artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT 

TRU 120100522562/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no 

DJE 19/04/2013) Em análise do contrato assinado pela parte promovente 

juntado nos autos pela parte promovida (ID 13325716), nota-se que a 

cláusula E – CONDIÇÕES, item 12 estabelece de forma clara o exato 

percentual dos juros (1,0% a.m), multa de mora de 2,0% sobre o total 

apurado, bem como aponta o valor de liberação de recurso financeiro de 

R$ 1.067,00 (cláusula D – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO). 

Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação da referida 

cláusula, nota-se que não houve vício na declaração da vontade da parte 

promovente, pois é possível a imediata e fácil percepção dos referidos 

encargos contratuais, os quais não demonstram ser abusivos com base 

na prática de mercado, excluindo a hipótese de manifestação de vontade 

contaminada com erro substancial. Desta forma, não havendo vício de 
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consentimento, não há conduta ilícita. Repetição de indébito. Havendo 

valor pago a maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do 

Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a 

restituí-la. Assim sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 

940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser 

em dobro caso o credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE 

INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista 

no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada 

a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a 

restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a 

má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, 

mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt 

nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há 

qualquer prova de pagamento a maior. Vale lembrar que, incumbe à parte 

promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte 

promovida, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou 

extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). No presente caso, 

nota-se que a parte promovente não satisfez seu encargo probatório 

quanto à existência dos fatos constitutivos do seu direito, pois não 

comprovou que houve pagamento além do devido. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b) Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo 

promovido pela parte demandada, devendo a presente passar a constar 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Ao senhor gestor as 

providencias que se fizerem necessárias. Transitado em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000374-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. LUCAS 

RIBEIRO DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que foi cliente da promovida há 

tempos, não teria mais vínculo contratual, assim desconhece o débito com 

a parte promovida que ensejou na negativação do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13295264 e arguiu a preliminar 

de ausência de interesse de agir e conexão. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13314288 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 13440031. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte promovida causou dano moral à parte promovente é 

suficiente para evidenciar o interesse processual da parte promovente. 

Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de ausência de 

interesse processual, rejeita-se. Conexão. Com fulcro no artigo 55 do CPC, 

quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de 

pedir, consideram-se conexas e, consequentemente, devem tramitar de 

forma conjunta para que não haja risco de prolação de decisões 

conflitantes. Nestes casos, o registro ou a distribuição da petição inicial 

torna prevento o juízo, conforme dispõe o artigo 59, também do Código de 

Processo Civil. Partindo dessas premissas e em análise do caso concreto, 

verifica-se que não há conexão entre esta demanda e a ação 

1000375-44.2018.8.11.0010 distribuída por sorteio para este Juizado 

Especial Cível, pois embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir 

e o objeto não se confundem, eis que os contratos discutidos são 

distintos. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste 

Estado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS 

ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. 

PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. Embora 

haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das 

demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos 

distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos 

opostos, total ou parcialmente. 2. Conflito negativo de competência que se 

dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado - 

Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o feito. (Turma 

Recursal  de Mato Grosso.  Conf l i to  de Competência 

0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. 

Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM CONTRATOS 

DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Competência declinada 

pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver conexão com a ação em 

trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de competência suscitado pelo 

juízo do Segundo Juizado que argumentou a inexistência de conexão, uma 

vez que as negativações têm origem em contratos distintos. 3. 

Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade 

do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para 

julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis. 4. 

Versando as ações sobre a legitimidade de débitos oriundos de contratos 

diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, não se configura a 

conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado procedente. (Turma 

Recursal  de Mato Grosso.  Conf l i to  de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 
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Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 101,03, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhum documento comprobatório de constituição de 

débito pela parte promovente. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito (ID 12151850), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem 

o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"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" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 12151850, não obstante existir negativações 

anteriores, estas encontram-se sub judice, assim não têm o condão da 

presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas 

razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, 

havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos anteriores (ID 12151850) e estes estejam 

em discussão judicial, não afastam o dano moral, é inegável que 

influenciam na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao 

caso em que o consumidor tem uma única negativação. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para; a) declarar a inexistência do débito de R$ 101,03 

(cento e um reais e três centavos); b) condenar a parte promovida pagar 

à parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. d) 

indeferir as preliminares arguidas. Transitado em julgado, arquive-se. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 SENTENÇA Processo: 

1000375-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, 

o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, 

ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não possui relação contratual com 

a reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. A 

reclamada carreou aos autos o Termo de Autorização de crédito em 

conta-corrente e Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro 

(ID 13205268) com assinatura semelhante com as rubricadas na Cédula 

de Identidade (RG), procuração ad judicia e Termo de Audiência, que 

ensejou a negativação. Em sede de impugnação, a parte autora não 
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acostou documentos que pudessem ratificar as alegações de inexistência 

de contrato com a reclamada. Observa-se que as assinaturas exaradas 

no documento pessoal, procuração e Termo de Audiência são suficientes 

para constatar a semelhança, assim não havendo necessidade de provas 

mais complexas. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por 

danos morais. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 8,0% (oito 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, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS, 

ETC. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILENE FAUSTINO TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000434-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALZILENE FAUSTINO 

TEIXEIRA GOMES REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 

Vistos etc. ALZILENE FAUSTINO TEIXEIRA GOMES ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. 

Em síntese, alegou que realizou com a promovida apenas contratação de 

empréstimo consignado, mas não teria realizado contrato de cartão de 

crédito que justificassem os descontos em seu benefício, procurou a 

promovida para compreender o motivo dos descontos e informou se tratar 

de cartão de crédito que constituiu em Reserva de Margem Consignável 

(RMC), mesmo com a reclamação por desconhecer a contratação, a 

promovida não teria resolvido o problema. Ao final, postulou a declaração 

de inexistência de negócio jurídico, inexistência de débito, restituição de 

indébito em dobro e indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação na ID 13331332. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 13392078 e impugnação à 

contestação apresentada na ID 13430892. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cláusulas contratuais obscuras que restringem direito. Ato 

ilícito. Os negócios jurídicos celebrados mediante declaração de vontade 

contaminada pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes 

obtiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, 

estes são anuláveis (art. 138 do Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO 

ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO 

MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 

1. O erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da 

realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio 

negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um 

ato haverá de ser substancial e real. 2. É essencial o erro que, dada sua 

magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele 

tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a 

qualidades essenciais do objeto ou pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 13/06/2014) Para evitar a anulação 

de negócios jurídicos consumeristas por meio do erro, os contratos, 

mormente aqueles celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma 

clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com 

destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor. Esta 

é a exegese extraída do artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de 

adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 

ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão 

escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e 

legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a 

facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que 

implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 

destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Na hipótese de 

obscuridade, nos termos do artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Em 

situação análoga, a turma recursal já se manifestou neste sentido: 

RECURSO INOMINADO – SEGURO – (...) CLÁUSULA RESTRITIVA DE 

DIREITOS – NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA E COM DESTAQUE – 

ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

(...) 2. Considerando que a defesa do reclamado traz fatos impeditivos do 

direito do reclamante (doença diagnosticada durante o período de 

carência), cabe a ele próprio o encargo probatório do aludido fato. A 

cláusula de carência prevista em contrato de adesão de seguro de vida 

deve ser redigida de forma clara, porquanto as cláusulas restritivas de 

direito devem ser expressas e em destaque, permitindo à imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor (artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT 

TRU 120100522562/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no 

DJE 19/04/2013) Em análise do contrato assinado pela parte promovente 

juntado nos autos pela parte promovida (ID 13331374), nota-se que a 

cláusula E – CONDIÇÕES, item 12 estabelece de forma clara o exato 

percentual dos juros (1,0% a.m), multa de mora de 2,0% sobre o total 

apurado, bem como aponta o valor de liberação de recurso financeiro de 

R$ 1.040,00 (cláusula D – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO). 

Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação da referida 

cláusula, nota-se que não houve vício na declaração da vontade da parte 

promovente, pois é possível a imediata e fácil percepção dos referidos 

encargos contratuais, os quais não demonstram ser abusivos com base 

na prática de mercado, excluindo a hipótese de manifestação de vontade 

contaminada com erro substancial. Desta forma, não havendo vício de 

consentimento, não há conduta ilícita. Repetição de indébito. Havendo 

valor pago a maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do 
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Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a 

restituí-la. Assim sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 

940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser 

em dobro caso o credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE 

INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista 

no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada 

a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a 

restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a 

má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, 

mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt 

nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há 

qualquer prova de pagamento a maior. Vale lembrar que, incumbe à parte 

promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte 

promovida, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou 

extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). No presente caso, 

nota-se que a parte promovente não satisfez seu encargo probatório 

quanto à existência dos fatos constitutivos do seu direito, pois não 

comprovou que houve pagamento além do devido. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b) Acolher o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo 

promovido pela parte demandada, devendo a presente passar a constar 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Ao senhor gestor as 

providencias que se fizerem necessárias. Transitado em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ VISTOS, 

ETC. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DENILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001194-15.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE DENILSON DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES A presente sentença obedecerá 

aos limites traçados nos Artigos 2º e 38 da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, 

§§ 2º e 4º, do CPC c/c Enunciados nº. 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação para declaração de inexistência 

de débito com pedido de reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante foi intimada a emendar a inicial providenciando a juntada de 

comprovante de endereço hábil, mas manteve-se inerte, pelo que foi 

determinada, ainda, a constatação pelo Oficial de Justiça, quem, ao 

diligenciar no local indicado na inicial como de endereço da parte, 

observou que esta não reside lá e que os moradores de referida 

localidade declararam desconhecê-la. Também, intimada a se manifestar 

sobre a certidão de constatação exarada na ID 12703950, sobre a 

negativa de residência, a parte autora acabou por desatender a 

determinação - ID 13374214. De consequência, competindo a parte 

apresentar seu domicílio nos termos do art. 319, II, não resta outra medida, 

senão aquela prevista no art. 321 do CPC, até por que desatendida a 

determinação para emenda na forma do art. 320 do CPC, para 

comprovação de endereço da parte autora, informação imprescindível 

para análise de competência jurisdicional. É que o autor que informa 

endereço falso sem justificar sua conduta, não age com lealdade 

processual, devendo arcar com o indeferimento da petição inicial e a 

condenação por litigância de má-fé, no tocante a alteração da verdade 

dos fatos, incidindo no art. 80, II, do CPC. Posto isso, com fulcro no art. 

485, IV, do NCPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO da petição inicial, o que 

faço com base na norma do art. 284, parágrafo único do NCPC e de 

consequência, pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito. Também, 

à CONDENAÇÃO da parte autora por litigância de má-fé, na importância de 

8% (oito por cento) sobre o valor dado a causa, bem como ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado 

da parte reclamada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos dos artigos 79, 80, inciso II e 81, caput, c. c. 85, § 2º, 

todos do CPC. Enunciado 114 do FONAJE: “A gratuidade da justiça não 

abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”. 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. Ellen 

A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. CONSIDERANDO a 

indicação de endereço falso pela parte reclamante na petição inicial; 

CONSIDERANDO o volume do ajuizamento de demandas repetitivas e 

temerárias no âmbito do Juizado Especial Cível para recebimento de 

indenizações, muitas vezes indevidas e relacionadas à captação ilícita de 

clientes por advogados; CONSIDERANDO os diversos pedidos de 

providência, denúncias e comunicações de fraudes processuais 

apresentadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso; CONSIDERANDO, 

ainda, a orientação do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais 

exarada nos autos de n.º 0042256-48.2018.8.11.0000 e 

00424770-98.2018.811.0000, DETERMINO que seja remetida cópia integral 

do feito ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Ordem dos 

Advogados do Brasil – Subseção de Jaciara, para tomada de providências 

que julgarem pertinentes. 4. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. 5. 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.: 58204 Nr: 682-64.2013.811.0018

 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: Valdirene da Silva Magalhaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Batista de Oliveira, Maria do Carmo 

Pataias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para apresentar os documentos 

solicitados pelas Fazendas Estadual (fls. 35) e Fazenda Nacional (fls. 

49/50, no prazo legal. )

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73810 Nr: 3095-79.2015.811.0018

 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: Laudelina Pereira dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 31-66.2012.811.0018

 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: Claudionor Estevon dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemora de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Cumpra-se decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 31-66.2012.811.0018

 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: Claudionor Estevon dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemora de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Considerando o decurso de prazo do edital de citação de fls. 59, 

impulsiono os presentes autos ao DJE para proceder a intimação da Dra. 

Márcia de Campos Luna, para paresentação de contestação, no prazo 

legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-67.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VALETIM BASSIQUETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1000443-67.2018.8.11.0018 

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A I – Retifique-se a autuação dos 

autos para consta no polo passivo Mateus Antonio Bassiquete. II - DEFIRO 

a tutela provisória pleiteada, tendo em vista que o interditando em questão 

é pessoa diagnosticada com problemas neurológicos, distúrbio de 

atividade e de atenção, epilepsia, transtorno do sono, necessitando ser 

cuidada por terceiros, o que impede a prática dos atos da vida civil. 

Frise-se, por oportuno, que o pedido está muito bem amparado com laudos 

médicos. Assim, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

IDOSO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. COMPANHEIRA. ART 

273 DO CPC/2002. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. Presentes os requisitos autorizadores 

da tutela antecipatória e configurada a existência dos pressupostos de 

convencimento das alegações apresentadas, assim como o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, cabe sua concessão, a 

teor do art. 273, do CPC/2002. A interdição possui caráter nitidamente 

protetivo da pessoa do interditando e de seus bens, devendo o múnus ser 

exercido por pessoa que vise à melhor proteção da pessoa do incapaz e 

de seus bens. Preliminares não acolhidas. Recurso provido em parte. 

(TJMG; AI 1.0672.14.022858-2/001; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 

09/04/2015; DJEMG 15/04/2015) NOMEIO CURADOR PROVISÓRIO ao 

interditando a Sra. SUELI VALETIM BASIQUETE, que poderá administrar os 

benefícios previdenciários/assistenciais, bancários e outros necessários, 

nos termos do art. 749 do NCPC. II – Cite-se o interditando, para responder 

ao presente pedido, nomeando a Defensoria Pública como curadora à lide, 

que deverá apresentar a contestação no prazo legal. III – Nos termos do 

art. 751 do NCPC, designo o dia 05.07.2018, às 16h30min, para a 

realização de interrogatório do interditando. IV – Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. CITE-SE e INTIMEM-SE as partes. Expeça-se termo de 

curatela provisório. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85546 Nr: 4986-04.2016.811.0018

 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: Roberto de Sales Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Sales Araújo, Thyago Santos 

Rodrigues, Imobiliária J. O. Gonçalves, Evaldo Rogério Heitmann, 

Aparecido Correia Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória negativa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62194 Nr: 4817-22.2013.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal Industria e Comercio de Carnes LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondencia devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74696 Nr: 3536-60.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riolando Correa Souto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VOLTIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000325-91.2018.8.11.0018 REQUERENTE: GILMAR VOLTIAN 

REQUERIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida 

análise da exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da 

medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, 

considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os 

efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

requerimento, probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do 

alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

obstante, 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 está configurada pelo fato da possibilidade da declaração 

de inexistência de débito e reconhecimento do indevido lançamento do 

nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC-SERASA, bem como o periculum in mora, uma vez que o 

citado registro já vem causando prejuízos e, caso não seja excluído in 

initio litis e inaudita altera parte, certamente causará outros de difícil 

reparação. Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações (extrato 

negativação) – e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir da sua manutenção e bloqueio de crédito, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. De mais a mais, 

estando o débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior 

deliberação, tendo em vista, ainda, que não há dano inverso. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a 

reclamada EXCLUA o nome de parte autora dos registros do 

SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

EXPEÇA-SE ofício ao cadastro negativista (SPC e SERASA), solicitando o 

cumprimento da presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas despesas e 

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. 

9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os 

intimem para participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA 

de que, não comparecendo 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. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo 

prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VOLTIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000324-09.2018.8.11.0018 REQUERENTE: GILMAR VOLTIAN 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO 

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

9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da 

exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da medida 

liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, considero 

que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o requerimento, 

probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

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 está 

configurada pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de 

débito e reconhecimento do indevido lançamento do nome da parte nos 

cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito – SPC-SERASA, 

bem como o periculum in mora, uma vez que o citado registro já vem 

causando prejuízos e, caso não seja excluído in initio litis e inaudita altera 

parte, certamente causará outros de difícil reparação. Subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o momento – 

verossimilhança das alegações (extrato negativação) – e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção e bloqueio de crédito, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por 

ocasião do julgamento final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada 

a decisão, tornando a anotação a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo ao credor. De mais a mais, estando o débito em 

discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em 

vista, ainda, que não há dano inverso. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA para determinar que a reclamada EXCLUA o nome 

de parte autora dos registros do SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao cadastro 

negativista (SPC e SERASA), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com 

a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas e 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. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 
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Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

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. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA 01231183101 - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIMODE ROUPAS S A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000382-12.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA 01231183101 - ME 

REQUERIDO: JOLIMODE ROUPAS S A DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações tecidas na petição inicial em 

relação aos documentos juntados, entendo prudente que se aguarde a 

contestação para que seja apreciado o pedido de tutela antecipada. Isso 

porque alega o requerente que realizou compras com a Requerida no valor 

de R$ 6.670,15(seis mil seiscentos e setenta reais e quinze centavos), 

sendo estas em 17 títulos de valores diferentes os quais deveriam terem 

sidos encaminhados pela requerida, o que não o fez, logo a Requerente 

ingressou com um processo em face da requerida, onde as partes 

entraram em acordo sobre os respectivos débitos. Afirma que no acordo 

entre as partes nos autos de nº 1000038-65.2017.8.11.0018 deste juízo, 

ficou acordado entre as partes que a Requerente pagaria o valor restante 

de R$ 5.265,39 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e 

nove centavos) em três parcelas no valor de R$ 1.755,13 (um mil 

setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), em valor fixo sem 

correção, nas datas aprazadas 07/12/2017 – 08/01/2018 – 07/02/2018, e 

que após o cumprimento dos pagamentos a Requerida realizaria a retirada 

do nome da Requerente dos órgãos de proteção Serasa. Aduz que 

mesmo diante do pagamento integral do acordo, a parte requerida não 

efetuou a baixa da restrição perante os órgão de proteção ao crédito. 

Todavia, observo que não consta nos autos o acordo mencionado pela 

parte autora, tampouco sua homologação e comprovantes de pagamento 

do mencionado pacto, razão pela qual não restou comprovada a 

verossimilhança das alegações autorais e o perigo da demora. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pleiteada pela 

parte reclamante e determino o prosseguimento do feito. Considerando a 

hipossuficiência da parte reclamante, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Já designada audiência de conciliação cite-se a 

parte requerida dos termos desta ação e intime-a da presente decisão, a 

fim de que compareça à sessão, consignando que deverá oferecer 

defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de conciliação, sob 

pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Com a defesa, intime-se a parte autora para, no mesmo prazo – 5 dias, 

apresentar impugnação. Intime-se a parte requerente da presente decisão 

e para a audiência de conciliação já 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000390-86.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, 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 está configurada pela narrativa dos fatos e as 

provas carreadas, notadamente a fatura no valor de R$ 6.695,71 com 

vencimento de 17/04/2018 com descrição de multa por cancelamento de 

contrato, bem como o periculum in mora, uma vez que a requerida está na 

iminência de inserir o nome da autora no rol de mau pagadores, por multa 

exorbitante de rescisão contratual. Subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações 

(fatura de telefone móvel e extrato serasa) – e, consequentemente, danos 

que podem advir de uma possível negativação. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. Outrossim, não 

podia deixar de mencionar acerca da prestação de caução que dispõe o 

parágrafo primeiro do artigo 300 CPC, e explico. A exigência da prestação 

de caução encontra-se inserida no poder geral de cautela do magistrado. 

No caso em apreço, a parte promovente prestou caução idônea para 

garantia do juízo. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA para determinar que a requerida SE ABSTENHA de inscrever o 

nome da autora no cadastro de inadimplentes da fatura no valor de R$ 

6.695,71, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já designada AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas despesas e 

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. 

9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os 

intimem para participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA 

de que, não comparecendo 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. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo 

prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE 

CAPACITACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000111-03.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: FRANCISCO SERGIO DA SILVA REQUERIDO: INPROTEC - 

INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE 

CAPACITACAO EIRELI - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de restituição 

de quantia paga c/c indenização por danos morais, em que a parte autora 

sustenta que contratou curso de operador de máquinas fornecido pela 

promovida. Contudo, alega que não conseguiu fazer as aulas práticas, por 

desídia daquela, o que fê-lo perder um emprego nessa função. Requereu 

restituição do valor já pago pelo curso, bem como indenização de ordem 

extrapatrimonial. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, 

mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Sendo assim, cabível a restituição do valor pago 

pelo curso, posto que não finalizado por culpa da promovida, o que o torna 

inútil para o promovente, ainda mais porque perdeu uma proposta de 

emprego que dependia da certificação desse curso. No que tange à 

indenização por danos morais, devido diante da perda de uma chance de 

emprego, o pedido é parcialmente procedente, sendo que quanto ao 

quantum debeatur, deve ser arbitrado por apreciação equitativa, nos 

termos do art. 6º, da lei 9.099/95. Assim, considerando a ausência de 

maiores prejuízos demonstrados nos autos; considerando a capacidade 

financeira do promovente e da parte promovida; considerando o caráter, 

também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao 

caso. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, com o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada a RESTITUIR ao promovente o valor de R$ 

870,00, que foi pago pelo curso, acrescido de correção monetária e juros 

a contar do respectivo desembolso; b) CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. E assim o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido no prazo de 30 dias, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIO ANTONIO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) SETOR 

CHÁCARAS/PARQUE LARANJEIRAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001004-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001004-07.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

VALDIRENE R DA SILVA CORDEIRO BUSCA E APREENSÃO VISTOS. 

Consoante petição de ID. 11922559, a parte autora noticiou o 

adimplemento das parcelas em atraso pelo requerido, razão porque 

requereu expressamente a desistência da presente ação. Ainda, 

conforme se infere da petição e do documento de ID. 12012377/12012394, 

o bem apreendido foi devidamente restituído ao requerido. Havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, recolhidas 

eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 20 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000569-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000569-33.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: ENADIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO V I S T O S, Havendo concordância do executado com os 

valores atribuídos a presente execução – id. 11655793, entendo 

despiciendo o envio do feito para liquidação do cálculo exequendo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

excepcionando a regra definida no art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, na medida em que inexiste controvérsia sobre o quantum líquido 

da dívida. Desse modo, HOMOLOGO os cálculos de liquidação 

apresentados pelo credor e determino a expedição Requisição de 

Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 910, §1º, do CPC observando-se 

o disposto no art. 100 da Constituição Federal e os comandos insertos no 

Provimento nº 11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104893 Nr: 4950-09.2014.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO, 

COOPROPAM - COOP. RURAIS P AJUDA MUTUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ TEÓFILO, Elite Maria Aparecida da 

Silva, ADISON ALYPIO DA SILVA, MARIA RITA, ROSA EVANGELISTA 

CANGUSSU, ODILO PINHEIRO CANGUSSU, ANTONIO SILVA NUNES, 

DIEGO R. WEIPPERT, NERI SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELITE MARIA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

84114959149, Rg: 1.131.829-5, brasileiro(a), solteiro(a), empresária, 

Telefone 6933212531. 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: Trata-se de Ação de Reintegração de Posse promovida 

pelo Município de Juína e Coopropam - Cooperativa dos Produtores Rurais 

para Ajuda Mútua, em face de Juarez Teófilo, Elite Maria Aparecida da 

Silva, Maria Rita, Adison Alypio da Silva, Rosa Evangelista Cangussu, Odilo 

Pinheiro Cangussu, Antonio Silva Nunes, Diego R. Weippert e Neri Soares 

de Lima; cujo objeto da reintegração trata-se de imóvel denominado 

"Quadra 255, destinada à feira livre, setor L, situado no Loteamento 

denominado Expansão Urbana de Juína", registrado sob a Matrícula nº 

4.213, Livro nº 02 - Registro Geral, do 1º Serviço de Registro de Imóveis e 

Títulos e Documentos de Juína-MT.

Despacho/Decisão: "Autos n. 4950-09.2014.811.0025Código 104893V I S 

T O S, Considerando a natureza da ação, bem como que a ré Elite Maria 

Aparecida da Silva não foi encontrada para citação, DEFIRO o pedido de fl. 

95, cite-se a requerida por edital, com prazo de 20 dias para, querendo, 

contestar a demanda.Consigne-se no edital que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, CPC).Decorrido o prazo e silente a ré, conclusos para 

d e l i b e r a ç õ e s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Juína/MT, 14 de junho de 2018. FABIO PETENGILL, 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, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 18 de junho de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12561 Nr: 2189-25.2002.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, WALDOMIRO 

BUSSOLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMERINDUS S/A. PARTICIPAÇÕES - 

EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:OAB/PR 25.698, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 Autos n. 2189-25.2002.811.0025

Código 12561

V I S T O S,

 INDEFIRO a dilação de prazo requerida à fl. 309, certifique-se o decurso 

do prazo para manifestação e arquivem-se os autos.

Às providências.

Juína/MT, 25 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2049 Nr: 5-72.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S/A. PARTICIPAÇÕES - 

EMPREENDIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB/SP 290.089, CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13486, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:155.456 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Autos n. 5-72.1997.811.0025

Código 2049

V I S T O S,

 Trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada por Bamerindus S/A 

Participações e Empreendimentos em face de Luzo Distribuidora de 

Bebidas Ltda, ambos já qualificados nos autos.

Por meio da manifestação de fls. 147/153, as partes informaram a 

realização de acordo extrajudicial para dar cabo a presente ação e às fls. 

209/210 sobreveio comunicação que a avença foi cumprida integralmente 

pelo executado.

É o relato.

Fundamento e decido.

Diante da informação que o executado adimpliu integralmente o débito 

oriundo da presente execução, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Custas na forma acordada.

Transitada em julgado, providencie a Secretaria a baixa da penhora 

existente nos autos (fl. 76).

Empós, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

Juína/MT, 25 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000287-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000287-92.2017.8.11.0025. AUTOR: MERCANTIL 

CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A V I S T O S, Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com reparação de danos materiais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda 

em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, por meio da qual busca 

a demandante compelir a instituição financeira efetuar a baixa da 

alienação fiduciária lançada equivocadamente no veículo motocicleta 

Honda CG125 FAN SE, Chassi 9C2JC4120AR150652 e indenização pelos 

danos suportados em razão da conduta do demandado. Proposta ação foi 

indeferida a medida antecipatória, designada audiência de conciliação e 

determinada citação do banco-réu – id. 8293161. A autocomposição 

restou infrutífera - id. 9648894, ato contínuo, o requerido apresentou 

contestação, alegando, em sede de preliminar a ocorrência de prescrição 

alusiva a reparação pelos danos materiais almejados na inicial, pelo fato 

de que o gravame foi incluído em 15.12.2010 e a autora ajuizou a ação em 

23.03.2017, ou seja, mais de três anos do evento, aduziu, ainda, 

impossibilidade de realizar a baixa de forma unilateral do gravame 

existente no veículo e pugnou pela improcedência da ação – id. 9886189. 

Impugnando a peça defensiva, a autora rechaçou os argumentos do 

requerido verberando que a prescrição passa a contar da data do 

conhecimento do fato, que no caso presente se deu em fevereiro de 2016, 

não tendo sido, deste modo, a pretensão alcançada pela prescrição – id. 

11676180. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, é de se destacar que o 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra eis que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ademais, o entendimento jurisprudencial uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). “Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Impende salientar, ainda, que a produção probatória, 

conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e 

da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar 

que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências 

inúteis. Passo à análise das questões prefaciais arguidas na peça 

defensiva. I. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA Alega o 

demandado que teria ocorrido a prescrição da pretensão de reparação 

civil requestada pela autora na exordial, requerendo a aplicação do art. 

206, §3º, do CPC. Extrai-se da peça inaugural que a requerente vendeu o 

veículo motocicleta Honda CG125 Fan SE, Chassi 9C2JC4120AR150652 ao 

Sr. Uilson no mês de dezembro/2010, com alienação fiduciária, contudo, 

após o faturamento do citado bem, o cliente, optou pela aquisição de outra 

motocicleta, logo, a motocicleta acima mencionada retornou ao estoque da 

autora, conforme prova a nota fiscal de devolução carreada ao feito. 

Ocorre que, em novembro/2011 a demandante vendeu a mesma 

motocicleta a outro cliente, agora, a Sra. Sandrelene, a qual por não 

conseguir emplacar o veículo por causa do gravame existente, acionou 

judicialmente a autora que, oportunamente, firmou acordo com esta em 

data de 06.08.2012 (autos n. 0010238-86.2012.811.0063), no qual foi 

pactuado que demandante receberia de volta o veículo com pendências e 

restituiria à cliente uma nova motocicleta, fato este que ensejou a consulta 

junto ao Sistema Nacional de Gravames e constatou que o veículo em 

questão estava alienado a instituição financeira, ora ré. Analisando o bojo 

dos autos, verifico que melhor sorte assiste ao contestante, pois, no 

presente caso aplica-se o prazo prescricional de três anos do art. 206, § 

3º, do Código Civil. Nesse sentido, foi o entendimento do Min. Marco 

Aurélio Bellizze, no julgamento do Recurso Especial nº 1.281.594-SP, de 

28/11/2016, que propõe “a unificação dos prazos prescricionais visando a 

garantir, nas relações jurídicas contemporâneas, maior segurança, 

previsibilidade e uniformidade de tratamento, se levadas em consideração 

pretensões que trazem em si similaridade de conteúdo e objeto, mas que 

dão causa a ações com as mais variadas nomenclaturas.” Vale 

transcrever, ainda, elucidativo trecho sobre o tema, retirado deste 

mencionado acórdão proferido pela Terceira Turma do STJ: Com efeito, 

entendo que o termo "reparação civil", constante do art. 206, § 3º, V, do 

CC/2002, deve ser interpretado de maneira ampla, alcançando tanto a 

responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) como a extracontratual (arts. 

927 a 954), ainda que decorrente de dano exclusivamente moral (art. 186, 

parte final), e o abuso de direito (art. 187). Assim, a prescrição das 

pretensões dessa natureza originadas sob a égide do novo paradigma do 

Código Civil de 2002 deve observar o prazo comum de três anos. É 

importante perceber que a sistemática adotada pelo Código Civil de 2002, 

como dito linhas atrás, foi a de redução dos prazos prescricionais, 

visando sobretudo a garantir a segurança e a estabilização das relações 

jurídicas em lapso temporal mais condizente com a dinâmica natural das 

situações contemporâneas. Seguindo essa linha de raciocínio, não parece 

coerente com a lógica estabelecida pelo Código Civil de 2002 deixar 

prevalecer, como se regra fosse, o prazo prescricional decenal (art. 205), 

de caráter tão alongado, para as reparações civis decorrentes de 

contrato, e somente entender aplicável o lapso temporal trienal para aparte 

veicular judicialmente as pretensões de reparação civil no âmbito 

extracontratual ou de enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, IV e V). É 

de se notar, ademais, que nem mesmo o Código de Defesa do Consumidor, 

editado no idos de 1990 o qual tem como objetivo maior a tutela dos 

direitos de vulneráveis postos no mercado de consumo, primando, assim, 

pela assimetria inerente às relações jurídicas estabelecidas entre o 

consumidor e o fornecedor , concede tanta elasticidade ao prazo 

prescricional para que o interessado busque sua pretensão de reparação 

de danos causados por fato do produto ou do serviço, que, ao final, 

também é derivada de relação contratual. O art. 27 estabelece o lapso de 

cinco anos para o ajuizamento de demanda fundada em acidente de 

consumo, o qual é exatamente a metade do prazo previsto no art. 205 do 

Código Civil de 2002. Então, por que razão o Código Civil de 2002 editado 

mais de uma década após o CDC que trouxe a tônica de prazos 

prescricionais reduzidos e que, em regra, regula relações jurídicas em que 

há paridade entre os sujeitos, admitiria interpretação no sentido de fazer 

preponderar o prazo prescricional de dez anos para reparação de danos 

atinentes a contratos que nem sequer envolvem parte vulnerável? Quanto 

à reparação civil, considero que a melhor interpretação é, pois, aquela 

que, observando a lógica e a coerência do sistema estabelecido pelo 

Código de 2002 para as relações civis, dá tratamento unitário ao prazo 

prescricional, quer se trate de responsabilidade civil contratual, quer se 

trate de responsabilidade extracontratual, reconhecendo, assim, em 

caráter uniforme, o prazo prescricional trienal para todas essas espécies 

de pretensões. Ficam ressalvadas, é claro, as pretensões cujos prazos 

prescricionais estão estabelecidos em disposições legais especiais" [g.n.] 

Com efeito, a respeito do termo inicial da contagem do prazo prescricional, 

leciona Caio Mário da Silva Pereira: "Não se pode, a rigor, dizer que 

principia um prazo de prescrição no momento em que o sujeito deixa de 

exercer o seu direito, pois nem sempre isto é verdade, já que nem sempre 

a falta do exercício pode ser tachada de inércia do titular. A doutrina alemã 

dá-nos uma palavra e uma regra: inicia o prazo de prescrição como o de 

decadência ao mesmo tempo que nasce para alguém pretensão acionável 

(Anspruch), ou seja, no momento em que o sujeito pode, pela ação, 

exercer o direito contra quem assuma situação contrária, já que 'actio 

nondum nata non praescribitur'. Em aplicação prática, se ao direito 

corresponde uma prestação positiva, o seu não cumprimento ensancha ao 

sujeito ativo a ação, por via da qual visará compelir o devedor a 

executá-la, iniciando-se, pois, com a sua pretensão a causa extintiva do 

direito. (...) Geralmente confunde-se o termo inicial da prescrição com uma 

lesão ao direito. Mais corretamente dir-se-á que ela tem início quando se 

erige uma situação de fato contrária ao direito. (...). Quando ocorre um 

motivo impediente do exercício dos direitos, não inicia o prazo 
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prescricional. Assim é que a prescrição dos direitos condicionais não tem 

começo na pendência da condição e a dos direitos a termo antes que seja 

este atingido." (in Instituições de Direito Civil v. I, Rio de Janeiro: Forense, 

2001. p. 444) [g.n.] Do mesmo modo dispõe o art. 189 do CC: “Violado o 

direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela 

prescrição, nos prazo que aludem os arts. 205 e 206”. Portanto, 

reportando ao caso sub examine, a data do fato que impõe o dies a quo 

para contagem do prazo trienal, ou seja, quando a autora tomou 

conhecimento da permanência injustificada do gravame que caracterizou a 

lesão ao seu direito ocorreu em 06.08.2012 (data que foi realizado acordo 

judicial com a cliente Sandrelene) e a ação foi ajuizada em 23.03.2017, 

deste modo, considerando a data da ciência do evento, a pretensão 

indenizatória se revela prescrita. Aliás, neste sentido já se manifestou o c. 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA 

CONSTATAÇÃO DO DANO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Em nosso 

sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, 

segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou 

da ação.(...) 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 

816131/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 27/03/2007, DJ 07/05/2007 p. 285) [g.n.] Assim sendo, 

ACOLHO a preliminar suscitada pelo requerido e, por consequência, 

DECLARO prescrita a pretensão de reparação dos danos patrimoniais 

requestados na inicial, com fulcro no art. 487, II, do CPC. II. DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER Em relação a obrigação de fazer consistente em 

baixar o gravame mantido indevidamente sobre o prontuário do veículo 

descrito na inicial, sustenta o requerido na sua peça defensiva, que não 

cabe a ele de forma unilateral proceder a baixa da alienação fiduciária em 

questão, em razão dos procedimentos administrativos que devem ser 

adotados pela autora junto ao Departamento de Trânsito. Todavia, não 

calham as justificativas apresentadas pelo demandado. Isso porque, o 

documento de id. 5602202, comprova de maneira inconteste que a 

restrição da alienação fiduciária foi inserida no sistema do DETRAN pela 

própria instituição financeira ré. Por outro lado, a nota fiscal de devolução 

(id. 5602667) demonstra que o veículo outrora alienado foi devolvido pelo 

cliente Uilson à autora dias depois da compra (23.12.2010), no entanto, o 

banco-réu manteve o registro da restrição sobre o veículo. A Resolução n. 

320/2009 do CONTRAN, que trata dos procedimentos para o registro de 

contratos de financiamento de veículo com cláusula de alienação 

fiduciária, estabelece nos arts. 7º e 8º que as informações para 

averbação do contrato e inserção e liberação de gravames é de 

responsabilidade de cada instituição credora da garantia real, colha-se: 

Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e 

liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou 

meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos 

de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição 

credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação 

utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude 

nos sistemas utilizados. Art. 8º Será da inteira e exclusiva 

responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações 

repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de 

que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, 

relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou 

entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar 

junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às 

questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame. [g.n.] Na 

hipótese vertente, resta evidenciada a falha da instituição bancária em 

manter alienado o veículo da autora, sem que existisse relação contratual 

entre eles a justificar tal medida. Nesse sentido, o extrato da alienação 

apresentado na contestação não deixa qualquer dúvida ao informar que o 

veículo descrito na inicial se encontra com reserva de gravame pelo 

banco-réu em razão de alienação fiduciária, cujo financiado é Uilson 

Soares da Silva. Dessa forma, tendo a autora comprovado que a 

motocicleta Honda CG125 Fan SE, Chassi 9C2JC4120AR150652 se 

encontra em seu poder até os dias atuais e ausente qualquer prova da 

existência de financiamento realizado pela demandante junto ao requerido, 

o cancelamento do gravame incluído pelo réu é medida que se afigura 

impositiva. Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para determinar que o 

requerido efetue a baixa da alienação fiduciária anotada no prontuário do 

veículo motocicleta Honda CG125 Fan SE, Chassi 9C2JC4120AR150652, 

no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada dia de 

descumprimento. Declaro a pretensão ressarcitória prescrita, nos termos 

da fundamentação supra. Havendo sucumbência recíproca, divido os 

seus ônus da seguinte maneira: 60% das custas processuais pela autora 

e 40% pelo réu, invertendo essa fração quanto aos honorários 

advocatícios, que fixo em 10 % do valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, os quais serão distribuídos entre os 

causídicos representantes dos litigantes, na fração inversa da 

responsabilidade arbitrada sobre as custas finais. Transitada em julgada, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000494-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL BATTISTI (AUTOR)

EDITH VICENTINI BATISTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE TEREZINHA VERONESE BRAVO (RÉU)

EDMILSON ANTONIO BRAVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CONHECIMENTO Prazo 30 (trinta) dias Dados do processo: 

Processo: 1000494-57.2018.8.11.0025; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE MANOEL BATTISTI, EDITH 

VICENTINI BATISTTI Parte Ré: RÉU: EDMILSON ANTONIO BRAVO, JANE 

TEREZINHA VERONESE BRAVO FINALIDADE: Levar a conhecimento de 

eventuais interessados incertos ou desconhecidos, nos moldes do art. 

576, parágrafo único, do CPC, dos termos da presente ação proposta. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Demarcação proposta por 

JOSE MANOEL BATTISTI e EDITH VICENTINI BATISTTI em face de 

EDMILSON ANTÔNIO BRAVO e JANE TEREZINHA VERONESE BRAVO. 

DECISÃO/DESPACHO: " Vistos etc. Recebo a petição inicial, vex que 

preenchido os requisitos de arts. 319 e 320, ambos do CPC. Citem-se os 

réus via correio para, querendo, apresentar, contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 576 e 577, ambos do CPC, constando 

no mandado as advertências do art. 344, do CPC. Expeça-se edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, para conhecimento de eventuais interessados 

incertos ou desconhecidos, nos moldes do art. 576. parágrafo único, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessários. 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, Fabrício Alexandre Rocha 

Custódio, digitei. Juína - MT, 28 de junho de 2018. Helena dos Santos 

Souza Gestora Judiciária em Substituição Portaria nº 55/2018 SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca Sentença 

de Id. 13205439, nos autos acima caracterizados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000550-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Intime-se o advogado da parte autora para tornar-se consciente da 

sentença de Id. 13206016, observando-se os dispositivos jurídicos 

pertinentes.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109272 Nr: 2210-44.2015.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

atualização de cálculo, disponibilizada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122015 Nr: 2619-83.2016.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

atualização de cálculo, disponibilizada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 39/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97099 Nr: 5573-10.2013.811.0025

 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 a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

atualização de cálculo, disponibilizada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 99/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99670 Nr: 1047-63.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

atualização de cálculo, disponibilizada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 62/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100044 Nr: 1374-08.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

atualização de cálculo, disponibilizada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 106/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100104 Nr: 1425-19.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

atualização de cálculo, disponibilizada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 84/85.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251106 Nr: 3593-31.2017.811.0011

 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: Vanderlei José de Assis

 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:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.80/81bem como que 

esta Secretaria designou a data 07/08/2018 às 10hs20min para a 

realização da perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será 

realizada no Edificio do Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. 

Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se 

acompanhar da parte autora, conforme determinado pela portaria 

086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos que a 

mesma possuir.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239006 Nr: 2260-78.2016.811.0011

 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 Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-03.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARTINS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 28/08/2018 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 22/08/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS KAROLAYNE ZARZENAN DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 29/08/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249890 Nr: 2983-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Marques Cuba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Certifico e dou fé, que procedo com a intimação da represente legal do 

recuperando, advogada Edilaine Aparecida Soares Neves, a fim de 

manifestar acerca do calculo de pena atualizado.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 37/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o usufruto de 20 (vinte) dias de férias pela Gestora 

Administrativa II, Sra. Edinete Conceição de Sá, auxiliar judiciário matrícula 

8257, no período de 09/07/2018 a 28/07/2018;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora DARCI MACEDO ABEGG, auxiliar judiciário 

matrícula 2562, para exercer a função de Gestora Administrativa II perante 

a Diretoria do Fórum da Comarca de Nova Mutum, em substituição a titular, 

no período de 09/07/2018 a 28/07/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 20 de junho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 39/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o usufruto de 10 (dez) dias de férias pelo Gestor 

Judiciário da Terceira Vara, Sr. Joemir Boabaid de Brito, analista judiciário 

matrícula 14286, no período de 23/07/2018 a 01/08/2018 e mais 10 (dez) 

dias no período de 02/08/2018 a 11/08/2018, totalizando 20 (vinte) dias de 

férias;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora CASIA REGINA GAMA, técnico judiciário 

matrícula 34766, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Terceira Vara do Fórum da Comarca de Nova Mutum, em substituição 

ao titular, no período de 23/07/2018 a 11/08/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 20 de junho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 38/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o usufruto de 10 (dez) dias de férias pela Gestora 

Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, Sra. Ana Maria Freitas Santos e Silva, técnico judiciário matrícula 

11462, no período de 23/07/2018 a 01/08/2018;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora CAMILLA LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA, 

analista judiciário matrícula 32580, para exercer a função de Gestora 

Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC do Fórum da Comarca de Nova Mutum, em substituição a titular, 

no período de 23/07/2018 a 01/08/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 20 de junho de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 36/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o usufruto de 10 (dez) dias de férias pelo Gestor 

Judiciário do Juizado Especial Cível e Criminal, Sr. Diego Francisco de 

Campos, analista judiciário matrícula 25319, no período de 25/06/2018 a 

04/07/2018;

 RESOLVE:
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Art 1.º DESIGNAR a servidora CAMILLA LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA, 

analista judiciário matrícula 32580, para exercer a função de Gestora 

Judiciária perante a Secretaria do Juizado Especial Cível e Criminal do 

Fórum da Comarca de Nova Mutum, em substituição ao titular, no período 

de 25/06/2018 a 04/07/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 20 de junho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N. 41/2018/DF/NM     O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO 

LEITE DE BARROS NETTO, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca 

de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,   CONSIDERANDO a Lei Orgânica do Município de Nova Mutum/MT 

de 9 de abril de 2012, que em seu artigo 142, caput, estabelece: “O 

Município comemorará, anualmente no dia quatro de julho a sua fundação, 

cuja data é considerada como feriado municipal”;   RESOLVE:1º. 

SUSPENDER o expediente forense na Comarca de Nova Mutum/MT, bem 

como nos Cartórios Extrajudiciais do referido município, no dia 4 de julho 

de 2018, quarta-feira, em virtude do feriado municipal.2º PRORROGAR os 

prazos processuais com vencimento na data acima para o primeiro dia útil 

subsequente.   Publique-se, remetendo-se cópia desta ao Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e à 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.   Nova Mutum-MT, 28 de 

junho de 2018.   CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO      table

 PORTARIA N. 41/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Orgânica do Município de Nova Mutum/MT de 9 de 

abril de 2012, que em seu artigo 142, caput, estabelece: “O Município 

comemorará, anualmente no dia quatro de julho a sua fundação, cuja data 

é considerada como feriado municipal”;

 RESOLVE:

1º. SUSPENDER o expediente forense na Comarca de Nova Mutum/MT, 

bem como nos Cartórios Extrajudiciais do referido município, no dia 4 de 

julho de 2018, quarta-feira, em virtude do feriado municipal.

2º PRORROGAR os prazos processuais com vencimento na data acima 

para o primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se, remetendo-se cópia desta ao Presidente do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso e à Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso.

 Nova Mutum-MT, 28 de junho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 42/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o usufruto de 10 (dez) dias de férias pelo Gestor 

Judiciário do Juizado Especial Cível e Criminal, Sr. Diego Francisco de 

Campos, analista judiciário matrícula 25319, no período de 09/07/2018 a 

18/07/2018;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora ANA MARIA FREITAS DOS SANTOS E 

SILVA MARTINS BALTIERI, técnico judiciário matrícula 11462, para exercer 

a função de Gestora Judiciária Substituta perante a Secretaria do Juizado 

Especial Cível e Criminal do Fórum da Comarca de Nova Mutum, em 

substituição ao titular, no período de 09/07/2018 a 18/07/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 28 de junho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 40/2018/DF/NM   O Doutor Cássio Leite de Barros Netto, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Nova Mutum, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 

170 da Lei Complementar nº 04/90, bem como das disposições contidas no 

Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso (Lei 

nº 4.964/85), e nas prescrições normativas (Provimento nº 

005/2008/CM/MT);   CONSIDERANDO os autos n. 4216-06.2013.811.0086 

(75655) da Diretoria do Fórum, cujo objeto inclui a fiscalização do depósito 

do valor da renda líquida excedente a 90,25% (noventa vírgula vinte e 

cinco por cento) dos subsídios de Ministros do Supremo Tribunal Federal 

pelos responsáveis interinamente por delegações vagas do serviço 

extrajudicial de notas e de registro;   CONSIDERANDO o descumprimento 

da decisão de fls. 225-226 dos autos n. 4216-06.2013.811.0086 (75655) 

da Diretoria do Fórum pelo Senhor José Luiz da Silva, cartorário do 2º 

Ofício desta Comarca, mediante sua própria declaração à fl. 234 que não 

irá cumprir com a determinação que recebeu para inserir os relatórios do 

Balanço Mensal no Sistema GIF, referentes aos meses de setembro a 

dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014, janeiro a dezembro de 

2015, janeiro a dezembro de 2016 e janeiro a maio de 2017, bem como 

para proceder aos respectivos recolhimentos do teto remuneratório, ao 

arrepio da normativa contida no art. 290, parágrafo único, da CNGCE;   

CONSIDERANDO a inobservância pelo Oficial Interino do limite permitido 

legalmente quanto à sua remuneração, visto que desde o mês de 

setembro de 2013 o Interino vem se remunerando com valores superiores 

aos 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal;   CONSIDERANDO que até a 

presente data não houve qualquer decisão que autorize o Interino a se 

eximir de efetuar as transferências determinadas pelo art. 290 e parágrafo 

único, da CNGCE, e art. 2º, parágrafo único da Resolução nº 80 do CNJ, 

existindo recurso pendente perante a Justiça Federal da 1ª Região para 

apreciação (0005174-64.2015.4.01.3600), havendo mera expectativa do 

oficial interino de ter reformada a decisão de primeira instância que decidiu 

pela improcedência do pedido.   CONSIDERANDO ainda a necessidade de 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração disciplinar contida no inciso I do art. 31, da Lei nº. 8.935/1994, (a 

inobservância das prescrições legais ou normativas);   RESOLVE:   Art. 1º 

- INSTAURAR com supedâneo no art. 170, do Estatuto dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº 04/90, art. 17, 

do Provimento nº. 005/2008/CM, e nos arts. 308 e 311, da CNGCE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do Oficial Interino do 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, Sr. José Luiz da Silva, pelas razões 

acima expostas, e por haver indicativo de infração a deveres legais, à luz 

do artigo 31, inciso I, da Lei nº. 8.935/1994.   Art. 2º - CITE-SE o Oficial 

requerido para que tome conhecimento da instauração deste Processo 

Administrativo Disciplinar, e para que apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 86, inciso V, alíneas “a” e “b”, da CNGC, 

cientificando-o de que toda a prova obedecerá ao princípio do 

contraditório.   Art. 3º - OFICIE-SE à Corregedoria-Geral da Justiça 

solicitando os bons préstimos no sentido de determinar ao setor 

competente a apuração do valor total que o interino deixou de repassar ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso referente à renda líquida 

excedente a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) dos 

subsídios de Ministros do Supremo Tribunal Federal.   Art. 4º - 

ENCAMINHE-SE a Excelentíssima Corregedora-Geral da Justiça e à 

Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso cópia desta Portaria, nos moldes do art. 30, do Provimento nº 

005/2008/CM e art. 309, § 1º, da CNGCE.   Art. 5º - Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publicação.   Art. 6º - Publique-se. Cumpra-se.   

Nova Mutum, 28 de junho de 2018.   CÁSSIO LEITE DE BARROS 

NETTOtable

 PORTARIA N.° 40/2018/DF/NM

 O Doutor Cássio Leite de Barros Netto, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do artigo 170 da Lei Complementar nº 

04/90, bem como das disposições contidas no Código de Organização e 

Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso (Lei nº 4.964/85), e nas 

prescrições normativas (Provimento nº 005/2008/CM/MT);

 CONSIDERANDO os autos n. 4216-06.2013.811.0086 (75655) da Diretoria 

do Fórum, cujo objeto inclui a fiscalização do depósito do valor da renda 

líquida excedente a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) dos 

subsídios de Ministros do Supremo Tribunal Federal pelos responsáveis 

interinamente por delegações vagas do serviço extrajudicial de notas e de 

registro;

 CONSIDERANDO o descumprimento da decisão de fls. 225-226 dos autos 

n. 4216-06.2013.811.0086 (75655) da Diretoria do Fórum pelo Senhor José 

Luiz da Silva, cartorário do 2º Ofício desta Comarca, mediante sua própria 

declaração à fl. 234 que não irá cumprir com a determinação que recebeu 

para inserir os relatórios do Balanço Mensal no Sistema GIF, referentes 

aos meses de setembro a dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014, 

janeiro a dezembro de 2015, janeiro a dezembro de 2016 e janeiro a maio 
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de 2017, bem como para proceder aos respectivos recolhimentos do teto 

remuneratório, ao arrepio da normativa contida no art. 290, parágrafo 

único, da CNGCE;

 CONSIDERANDO a inobservância pelo Oficial Interino do limite permitido 

legalmente quanto à sua remuneração, visto que desde o mês de 

setembro de 2013 o Interino vem se remunerando com valores superiores 

aos 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal;

 CONSIDERANDO que até a presente data não houve qualquer decisão 

que autorize o Interino a se eximir de efetuar as transferências 

determinadas pelo art. 290 e parágrafo único, da CNGCE, e art. 2º, 

parágrafo único da Resolução nº 80 do CNJ, existindo recurso pendente 

perante a Justiça Federal da 1ª Região para apreciação 

(0005174-64.2015.4.01.3600), havendo mera expectativa do oficial 

interino de ter reformada a decisão de primeira instância que decidiu pela 

improcedência do pedido.

 CONSIDERANDO ainda a necessidade de melhor apurar os fatos, produzir 

provas e verificar a prática, em tese, da infração disciplinar contida no 

inciso I do art. 31, da Lei nº. 8.935/1994, (a inobservância das prescrições 

legais ou normativas);

 RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR com supedâneo no art. 170, do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº 

04/90, art. 17, do Provimento nº. 005/2008/CM, e nos arts. 308 e 311, da 

CNGCE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do Oficial 

Interino do Cartório do 2º Ofício desta Comarca, Sr. José Luiz da Silva, 

pelas razões acima expostas, e por haver indicativo de infração a 

deveres legais, à luz do artigo 31, inciso I, da Lei nº. 8.935/1994.

 Art. 2º - CITE-SE o Oficial requerido para que tome conhecimento da 

instauração deste Processo Administrativo Disciplinar, e para que 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 86, inciso 

V, alíneas “a” e “b”, da CNGC, cientificando-o de que toda a prova 

obedecerá ao princípio do contraditório.

 Art. 3º - OFICIE-SE à Corregedoria-Geral da Justiça solicitando os bons 

préstimos no sentido de determinar ao setor competente a apuração do 

valor total que o interino deixou de repassar ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso referente à renda líquida excedente a 90,25% 

(noventa vírgula vinte e cinco por cento) dos subsídios de Ministros do 

Supremo Tribunal Federal.

 Art. 4º - ENCAMINHE-SE a Excelentíssima Corregedora-Geral da Justiça e 

à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso cópia desta Portaria, nos moldes do art. 30, do Provimento 

nº 005/2008/CM e art. 309, § 1º, da CNGCE.

 Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 Art. 6º - Publique-se. Cumpra-se.

 Nova Mutum, 28 de junho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98774 Nr: 5584-45.2016.811.0086

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK LUIZ GRUSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

12.880

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 2581-92.2010.811.0086

 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: Schneider Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 2963 Nr: 43-95.1997.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliários - C V M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropec Catarinense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena de Azevedo 

Xavier - OAB:82.435-E RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Vicente Leon - 

OAB:2249-MT

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102319 Nr: 1660-89.2017.811.0086

 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: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEANE O C SANTOS COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:MT 12.029

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 
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que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34445 Nr: 767-50.2007.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ieda Celuppi Bressan, Espólio de Valdo 

Bressan, Velsir Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34446 Nr: 772-72.2007.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdo Bressan, Ieda Celuppi 

Bressan, Velsir Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:MT 11.785, Lucien Fabio Fiel Pavoni - OAB:MT 6.525, 

Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525, Thais de Oliveira - OAB:SP 

250.198

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81342 Nr: 4234-90.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD - Distribuidora de Produtos para Informatica e 

telecomunicações Ltda. (Rede Distribuidora)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Cruz Moraleco de Oliveira & Cia Ltda. 

- Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Giraldi de Faria - 

OAB:7.245/MT

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86472 Nr: 2810-76.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CANDIDO PEREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88297 Nr: 3937-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE ROSA E CIA LTDA - ME, APARECIDA 

DUARTE ROSA

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

- OAB:MT 16.691-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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90167 Nr: 50-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Felipe Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46783 Nr: 2206-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurozey de Arruda Gregorio (Empresa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54420 Nr: 1903-09.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Sinai Logistica Ltda ME, Jorge Luiz 

Lucínio da Cruz

 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: 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73683 Nr: 2201-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Paulo Bazana - ME, Nilva Salete 

Bazana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:MT 6.193

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73686 Nr: 2204-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. da Silva - Me (Buphallos Country Wear), 

Anna Christina Bezerra Leite, Wingleson Santiliano da Silva

 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:

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74737 Nr: 3267-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Aparecida Radke Boniatti, Leanir 

Carbonara Radke, Valci Vilson Rodik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:MT 17.017-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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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 
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Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42525 Nr: 1935-19.2009.811.0086

 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: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10.661, Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A, 

Washington Faria de Siqueira - OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a r. sentença prolatada à fl. 86.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115748 Nr: 1693-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Antônio Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): réu desconhecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação expedida pelo Município de Nova Mutum às 

fls. 66 acerca da existência de notificação recomendatória do Ministério 

Público, e em virtude da possibilidade de interesse público na demanda, 

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 52, abrindo-se vistas ao 

parquet para que, querendo, se manifeste no prazo legal.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82994 Nr: 786-75.2015.811.0086

 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: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 O não cumprimento da emenda acarretará o indeferimento da 

reconvenção, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.No tocante a determinação de recolhimento das 

custas, com a devida vênia a parte Reconvinte, impossível o deferimento 

do pedido de gratuidade da justiça.Como se sabe, tal benefício se estende 

apenas àqueles necessitados, sem condições para o pagamento das 

custas processuais sem o consequente prejuízo ao seu sustento ou de 

sua família.Não é o que ocorre com a parte Reconvinte, uma vez que, não 

demonstra ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita de 

justiça gratuita, mormente por verificar que a discussão nos autos se 

refere a contrato de locação de imóvel comercial, no valor de R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais), cuja natureza retira da parte Reconvinte a 

hipossuficiência exigida em lei. É evidente que se mostra capaz de 

recolher às custas necessárias ao recebimento e processamento de sua 

pretensão, haja vista, não ter condão para gratuidade processual. No 

mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar a 

taxa judiciária exigida.INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da 

justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 1531-55.2015.811.0086

 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: JOSE INACIO NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, considerando a 

interposição de Recurso de Apelação, e já constando os autos com as 

devidas Contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45820 Nr: 1232-54.2010.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Casonatto, Sady Casonatto, Aldir Casonatto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:MT 11.088, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112512 Nr: 7301-58.2017.811.0086

 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: AAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos, etc.

De proêmio, ressalto que a audiência realizada às fls. 74/75 tratou-se de 

audiência de conciliação, contudo, a parte Requerente deixou de indicar 

as provas que pretendem produzir, porquanto preclusa a produção 

probatória em relação ao Autor.

Ademais, intime-se a parte Autora para que no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queira, apresente impugnação à contestação.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75509 Nr: 4066-25.2013.811.0086
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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: Alcides Batista Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anarolino Ceola, Enoé Tereza Mozena Ceola, 

Sandro Frâncio, Benedito Abadio da Silva, Alexandre Jonathan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:MT 7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10.082-MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726, 

Fernando Mascarello - OAB:MT 11.726, FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4.746-B, Franciscarlos Alcântara - OAB:4746-B, 

Hamilton Virgilio Medeiros - OAB:4783-b/MT, Paulo Sérgio 

Gonçalves Pereira - OAB:4929-B, Xênia Michele Artmann Guerra - 

OAB:MT 13.697

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77163 Nr: 748-97.2014.811.0086

 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: PVSdO, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Aguarde-se o retorno da carta precatória de fl. 91, para fins de 

verificar a citação a parte requerida. Com o retorno da missiva, nova vista 

à parte autora, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98272 Nr: 5292-60.2016.811.0086

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150060, Sociedade de Advogados Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752/SP

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 38, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45265 Nr: 723-26.2010.811.0086

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Picoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Rodrigo Frassetto Goes - OAB:MT 

17.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de dispensa das custas remanescentes, uma vez 

que o autor requereu a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, de modo que o artigo 90, §3º, somente é 

aplicável no caso de homologação de acordo, previsto no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Ademais, o artigo 90, caput, do Código de Processo Civil preceitua que: 

“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Assim, considerando que o autor desistiu da ação, este deverá arcar com 

as custas processuais remanescentes.

 Por fim, indefiro o requerimento de baixa da restrição junto ao Detran/MT, 

uma vez que não há nos autos comprovação de inclusão de qualquer 

restrição via sistema Renajud.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77055 Nr: 640-68.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditores Não 

Padronizados NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Franca de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT 22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e em 

cumprimento à decisão de fls. 89, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114992 Nr: 1336-65.2018.811.0086

 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: EAdF, JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que retire o 

Alvará expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 4614-79.2015.811.0086

 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: CTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGL(, MOdOG, HHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edegar Stecker - OAB:DF 9.012, 

Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, Oldemar 

Mariano - OAB:4.591 OAB/PR, Roberto A. Busato - OAB:7.680 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues de Souza 

Muller - OAB:MT 21.365, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, 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 autora, por seus advogados, para se 
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manifestar acerca da Carta Precatória devolvida sem cumprimento, juntada 

às fls. 425/429, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a 

expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o 

pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de novo mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 382-29.2012.811.0086

 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: Artemio Heidmann, Janete Manfio Heidmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Gomes Prudencio, Vivaldo Cavalcante 

Prudêncio

 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: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida de fls. 72/73, por seus próprios 

fundamentos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 15556 Nr: 215-61.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Van Suypene Mourão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por C. VALE 

– COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de JOÃO VAN SUYPENNE 

MOURÃO, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 158/159, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 158/159, 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.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 4626-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ave Prestadora de Serviços LTDA, Edimar 

Ribeiro Ferreira

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

OAB:MT 3.056

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 61, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79866 Nr: 3022-34.2014.811.0086

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLS, CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha da Silva 

Quintana - OAB:MT 14834

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.232, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte requerida, por seu advogado, para se manifestar acerca do 

pedido de desistência da ação de fls 57, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMI ANTONIO FONTES SORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Autos n°. 1000596-90.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se de 

ação previdenciária para a concessão do benefício de auxílio doença com 

conversão para aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada pelo requerente SAMI ANTÔNIO FONTES SORIO, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos. De acordo com o informado na petição inicial, o 

requerente apresentaria quadro de leucopenia persistente (diminuição da 

taxa de leucócitos no sangue), impossibilitando-o de exercer a sua 

atividade habitual, qual seja, a de frentista de posto de combustíveis, 

devido à exposição à substância benzeno. O requerente já se encontra 

afastado do trabalho há mais de sete meses, sem apresentar melhora, 

mas a autarquia previdenciária indeferiu administrativamente o benefício 

de auxílio doença e, até a data do ajuizamento desta demanda, não se 

pronunciou sobre o julgamento do recurso administrativo. Nesse diapasão, 

requereu em sede de tutela antecipada para que a autarquia requerida 

seja compelida a implantar o benefício de auxílio doença liminarmente, com 

fundamento na situação de emergência e o perigo de dano e risco ao 

resultado útil do processo. Juntou documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. O instituto da tutela 

antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito 

mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 362 de 509



tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção 

dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter 

excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte 

aquilo que é de seu direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa 

medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil, que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em 

juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação 

narrada na inicial, não há como se constatar a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi 

realizada perícia médica judicial. Não há maiores informações acerca do 

diagnóstico do requerente, pois não foi descoberta a causa da leucopenia 

ou se este é apenas o sintoma de outra patologia. Por conseguinte, não 

vislumbro nos autos também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, considerando que já se encontra afastado de suas 

atividades habituais há quase um ano, sem receber qualquer benefício. 

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela 

inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, 

autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a 

consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos autos. 

Cite-se o requerido, para, querendo, contestar a presente ação, nos 

termos do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias 

em observância ao artigo 183 do Código de Processo Civil, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o 

caso, consignando no mandando as advertências do artigo 344 do CPC. 

Tendo em vista que a autora não se manifestou acerca de interesse na 

audiência de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de 

mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na 

contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Por oportuno, antecipo a 

perícia, a fim de que, em eventual audiência, o processo já contenha todos 

os elementos probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e 

prolação da sentença. Desde logo, para realização de perícia médica, 

nomeio como perito o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, podendo ser 

localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das 

Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia. A título de remuneração, fixo os honorários periciais 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da 

especialização do profissional, bem como pelo fato de que o médico 

nomeado é um dos únicos desta Comarca cadastrada no referido sistema. 

Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se 

as partes para apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimados nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum, 28 de junho de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001203-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KESSBIER IND. E COM. DE CHOPES E CERVEJAS ESPECIAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RICARDO TANUCCI (EXECUTADO)

MMC TECH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

P. R. TANUCCI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ Processo 

nº 1001203-06.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se de execução de título 

extrajudicial com pedido de tutela provisória de urgência cautelar de 

sequestro ajuizada pela exequente Kessbier Ind. e Com. De Chopes e 

Cervejas Especiais Ltda. - EPP. em face de MMC Tech e Equipamentos 

Ereli – EPP e Outros, todos já qualificados nos autos. Segundo o conteúdo 

dos autos, os executados estariam inadimplentes com a exequente em 

virtude de uma renegociação realizada por contrato particular, e 

consubstanciada em cinco notas promissórias com vencimento em 

19.05.2016, 19.07.2016, 19.08.2016, 19.10.2016 e 19.01.2017. Assim, 

ajuizou a exequente a presente execução de título extrajudicial com pedido 

de concessão de tutela de urgência cautelar de sequestro, visto que 

estariam configurados os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de 

Processo Civil. Juntou documentos (ID’s nº 13779344, 13779360, 

13779418, 13779480, 13779487 e 13779510). Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Primordialmente, cumpre-nos tecer 

algumas considerações sobre as disposições do Código de Processo Civil 

acerca da tutela de urgência cautelar. No caso em epígrafe, o requerente 

postula pela concessão do sequestro de equipamentos para fermentação 

e maturação de cerveja, que sejam encontrados prontos e acabados, em 

sede de tutela de urgência cautelar, prevista nos artigos 300 e 301 do 

Novo CPC, com a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. 

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito. Nesse diapasão, entendo que houve nos autos a comprovação da 

existência do débito, conforme cópias das notas promissórias inadimplidas 

no ID nº 13779510, satisfazendo ao requisito concernente ao elemento da 

probabilidade do direito alegado. Todavia, não está demonstrada a 

ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que não há demonstração de fatos que levem a concluir que os 

executados estariam dilapidando patrimônio ou em vias de alienar ou 

ocultar bens. Destaco ainda que não há, nos autos, comprovação 

suficiente de que sejam os executados insolventes ou a inexistência de 

patrimônio ou de rendimentos capazes de demonstrar a impossibilidade de 

saldarem a dívida por outros meios, que não o cautelar. Ademais, a dívida 

a ser saldada, resta inadimplida desde os idos de 2016. Desta feita, 

INDEFIRO o pedido para concessão da tutela de urgência cautelar de 

sequestro, posto que não evidenciados elementos que pudessem 

comprovar a urgência imprescindível à hipótese. Por outro lado, verifico 

que a exordial e seus documentos anexos estão de acordo com o 

determinado pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela qual a 
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RECEBO. Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuarem o pagamento da quantia de R$ 210.237,14 (duzentos e dez mil, 

duzentos e trinta e sete reais e catorze centavos), acrescida de multa 

contratual diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 829 

do CPC, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação. 

Decorrido o prazo aos executados, sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos. 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. Por fim, entendo 

pela modulação da assistência judiciária gratuita e, por consequência, 

defiro o parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas, 

com fulcro no artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo Civil, 

consignando que o atraso das parcelas ensejará a extinção do feito 

independentemente de nova intimação do demandante. Intime-se a parte 

exequente desta decisão. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum, 28 

de junho de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dados 

do Processo: Processo: 1000261-71.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.455,04 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/10/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: BRUNA LOPES DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

AMEIXAS, 2431, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogados do(a) 

REQUERIDO: JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - MT4611/B, 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264/O Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de EXECUTADO, de todo o teor da 

decisão retro/anexo, bem como para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado. 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, 

28 de junho de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000261-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS SANTOS 

Dados do Processo: Processo: 1000261-71.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.455,04 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/10/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: BRUNA LOPES DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

AMEIXAS, 2431, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS 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, 27 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 8010421-41.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo: 

8010421-41.2015.811.0086 Reclamante: Adimilson Vaz da Silva 

Reclamada: Luciana Gomes da Silva Souza Vistos, etc. Em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Trata-se de Reclamação proposta por Adimilson Vaz da Silva em desfavor 

de Luciana Gomes da Silva Souza. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão ao 

Reclamante. Noticia o Reclamante que firmou com a Reclamada um 

negócio consistente na aquisição de uma carta de crédito para a compra 

de um veículo, que para a finalização do negócio, relata que a Reclamada 

lhe solicitou que fizesse um depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

a conta bancária de uma terceira pessoa. Que depositou R$ 9.000,00 

(nove mil reais) para o terceiro e entregou R$ 1.000,00 (um mil reais) a 

Reclamada em mãos. Narra que conforme orientação da Reclamada foi até 

a cidade de Cuiabá para receber o automóvel, mas este não lhe foi 

entregue, percebendo que havia caído em um golpe. Aduz que procurou a 

Reclamada, mas esta não mais lhe deu notícias do veículo. Informa que 

tentou resolver a questão junto ao CEJUSC desta comarca, contudo, sem 

sucesso, fatos que ensejaram a propositura da presente reclamação. Pois 

bem, nota-se que a Reclamada foi regularmente citada (mov. 21), deixando 

de comparecer à sessão de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. 
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O Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, contudo, 

caso aja com contumácia, prevê a legislação especial de regência a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza-se a revelia, como se vê no caso. Ora, a afirmação do 

Reclamante passa a adquirir status de verdade formal em virtude da 

revelia da Reclamada, pois, tratando-se de direito disponível e que não 

necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça 

diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a 

presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar que o 

Reclamante fez prova suficiente do alegado, consoante se verifica dos 

documentos apresentados. Desta forma, imperioso determinar que a 

Reclamada restitua ao Reclamante o montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Quando ao pleito de danos morais, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização desta natureza, 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$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para 

CONDENAR a Reclamada a RESTITUIR ao Reclamante o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data do desembolso e com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e 

a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as parte por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-41.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo: 

8010421-41.2015.811.0086 Reclamante: Adimilson Vaz da Silva 

Reclamada: Luciana Gomes da Silva Souza Vistos, etc. Em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Trata-se de Reclamação proposta por Adimilson Vaz da Silva em desfavor 

de Luciana Gomes da Silva Souza. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão ao 

Reclamante. Noticia o Reclamante que firmou com a Reclamada um 

negócio consistente na aquisição de uma carta de crédito para a compra 

de um veículo, que para a finalização do negócio, relata que a Reclamada 

lhe solicitou que fizesse um depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

a conta bancária de uma terceira pessoa. Que depositou R$ 9.000,00 

(nove mil reais) para o terceiro e entregou R$ 1.000,00 (um mil reais) a 

Reclamada em mãos. Narra que conforme orientação da Reclamada foi até 

a cidade de Cuiabá para receber o automóvel, mas este não lhe foi 

entregue, percebendo que havia caído em um golpe. Aduz que procurou a 

Reclamada, mas esta não mais lhe deu notícias do veículo. Informa que 

tentou resolver a questão junto ao CEJUSC desta comarca, contudo, sem 

sucesso, fatos que ensejaram a propositura da presente reclamação. Pois 

bem, nota-se que a Reclamada foi regularmente citada (mov. 21), deixando 

de comparecer à sessão de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. 

O Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, contudo, 

caso aja com contumácia, prevê a legislação especial de regência a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza-se a revelia, como se vê no caso. Ora, a afirmação do 

Reclamante passa a adquirir status de verdade formal em virtude da 

revelia da Reclamada, pois, tratando-se de direito disponível e que não 

necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça 

diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a 

presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar que o 

Reclamante fez prova suficiente do alegado, consoante se verifica dos 

documentos apresentados. Desta forma, imperioso determinar que a 

Reclamada restitua ao Reclamante o montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Quando ao pleito de danos morais, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização desta natureza, 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$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para 

CONDENAR a Reclamada a RESTITUIR ao Reclamante o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data do desembolso e com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e 

a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as parte por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CEZAR DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dados 

do Processo: Processo: 1000260-86.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.694,14 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/10/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: FELIPE CEZAR DE SOUZA ALVES 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: FELIPE CEZAR DE SOUZA ALVES Endereço: 

FAZENDA SAO MIGUEL, RODOVIA MT 249 KM, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogados do(a) 

REQUERIDO: JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - MT4611/B, 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264/O Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, de todo o teor da 

decisão retro/anexo, bem como 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 Revelia, nos termos do Art. 20 

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, 28 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000260-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CEZAR DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: FELIPE CEZAR DE SOUZA 

ALVES Dados do Processo: Processo: 1000260-86.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.694,14 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/10/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: FELIPE CEZAR DE SOUZA ALVES 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: FELIPE CEZAR DE SOUZA ALVES Endereço: 

FAZENDA SAO MIGUEL, RODOVIA MT 249 KM, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: FELIPE CEZAR DE SOUZA 

ALVES 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, 27 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000263-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dados 

do Processo: Processo: 1000263-41.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.157,38 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/10/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: BRUNA LOPES DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

AMEIXAS, 2431, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264/O Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, de todo o 

teor da decisão retro/anexo, bem como 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 Revelia, nos termos do 

Art. 20 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, 28 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000263-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS SANTOS 

Dados do Processo: Processo: 1000263-41.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.157,38 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/10/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: BRUNA LOPES DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

AMEIXAS, 2431, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 
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78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS 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, 27 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000367-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Dados do Processo: Processo: 1000367-67.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 21.127,72 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

09/08/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

MT0013477S Nome: VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

DAS CONCHAS, 1578, CENTRO, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 

78453-000 REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Advogados 

do(a) REQUERIDO: IVONIR ALVES DIAS - MT0013310S, KEILA CHRISTIAN 

ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676 Nome: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A Endereço: EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS., 11711, EDIFICIO 

MAPFRE, BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-908 

Senhor(a): REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, de todo o 

teor da decisão retro/anexo, bem como 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 Revelia, nos termos do 

Art. 20 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, 28 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000367-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: VALDIR PAULINO DO 

NASCIMENTO Dados do Processo: Processo: 1000367-67.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 21.127,72 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 09/08/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: VALDIR PAULINO 

DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DORIVAL 

DE MATTOS - MT0013477S Nome: VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA DAS CONCHAS, 1578, CENTRO, STA RITA TRIVELATO - 

MT - CEP: 78453-000 REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Endereço: EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS., 11711, EDIFICIO MAPFRE, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-908 Senhor(a): 

REQUERENTE: VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO 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, 

27 de junho de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000264-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO OAB - MT0021493A (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: VANDERLEI DA SILVA Dados do 

Processo: Processo: 1000264-26.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

11.960,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

09/08/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: VANDERLEI DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Nome: 

VANDERLEI DA SILVA Endereço: rua dos tuiuiu, sn, nossa senhora 

aparecida, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: NEGRESCO 

S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Endereço: RUA JOÃO BETTEGA, - ATÉ 1100/1101, 

PORTÃO, CURITIBA - PR - CEP: 81070-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

VANDERLEI DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 
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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, 

27 de junho de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000264-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO OAB - MT0021493A (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Dados do Processo: Processo: 

1000264-26.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 11.960,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 09/08/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: 

VANDERLEI DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A Nome: VANDERLEI DA SILVA Endereço: 

rua dos tuiuiu, sn, nossa senhora aparecida, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Advogados do(a) REQUERIDO: NESTOR FINOTO RIBEIRO 

- MT0021493A, CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES - 

PR0029409A Nome: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Endereço: RUA JOÃO BETTEGA, - ATÉ 1100/1101, 

PORTÃO, CURITIBA - PR - CEP: 81070-000 Senhor(a): REQUERIDO: 

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, de todo o 

teor da decisão retro/anexo, bem como 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 Revelia, nos termos do 

Art. 20 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, 28 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000744-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WHALAF SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: VIVO S.A. Dados do Processo: 

Processo: 1000744-04.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.068,00 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 09/08/2018 Hora: 

16:40 REQUERENTE: WHALAF SOARES DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - MT0023047A 

Nome: WHALAF SOARES DE SOUZA Endereço: Avenida Mutum, 181, 

Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: VIVO S.A. 

Advogados do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264/O, CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS - PA003076 Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, de todo o 

teor da decisão retro/anexo, bem como 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 Revelia, nos termos do 

Art. 20 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, 28 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000744-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WHALAF SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: WHALAF SOARES DE SOUZA 

Dados do Processo: Processo: 1000744-04.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.068,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

09/08/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: WHALAF SOARES DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA 

- MT0023047A Nome: WHALAF SOARES DE SOUZA Endereço: Avenida 

Mutum, 181, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

Senhor(a): REQUERENTE: WHALAF SOARES DE SOUZA 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, 27 de junho de 2018. 

CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000745-86.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NASCIMENTO MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: VIVO S.A. Dados do Processo: 

Processo: 1000745-86.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.173,02 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 16/08/2018 Hora: 

13:40 REQUERENTE: FRANCISCO NASCIMENTO MOURAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O Nome: 

FRANCISCO NASCIMENTO MOURAO Endereço: RUA DAS SEREJEIRAS, 

1482, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

VIVO S.A. Advogados do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264/O, CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS - PA003076 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, de todo o 

teor da decisão retro/anexo, bem como 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 Revelia, nos termos do 

Art. 20 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, 28 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000745-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NASCIMENTO MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: FRANCISCO NASCIMENTO 

MOURAO Dados do Processo: Processo: 1000745-86.2018.8.11.0086 

Valor causa: R$ 10.173,02 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/08/2018 Hora: 13:40 REQUERENTE: FRANCISCO 

NASCIMENTO MOURAO Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO - MT24738/O Nome: FRANCISCO NASCIMENTO 

MOURAO Endereço: RUA DAS SEREJEIRAS, 1482, BELA VISTA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: FRANCISCO 

NASCIMENTO MOURAO 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, 

27 de junho de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000255-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dados 

do Processo: Processo: 1000255-64.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.280,37 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/10/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: avenida 

sao paulo, 17, quadra 01, cidade nova, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, de todo o teor da 

decisão retro/anexo, bem como 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 Revelia, nos termos do Art. 20 

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, 28 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000255-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 

Dados do Processo: Processo: 1000255-64.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.280,37 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/10/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 
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MT0017690A Nome: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: avenida 

sao paulo, 17, quadra 01, cidade nova, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 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, 27 de junho de 2018. 

CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000256-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dados 

do Processo: Processo: 1000256-49.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

11.049,71 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

11/10/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: avenida 

sao paulo, 17, quadra 01, cidade nova, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, de todo o teor da 

decisão retro/anexo, bem como 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 Revelia, nos termos do Art. 20 

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, 28 de junho 

de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1000256-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 

Dados do Processo: Processo: 1000256-49.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 11.049,71 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

11/10/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: avenida 

sao paulo, 17, quadra 01, cidade nova, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 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, 27 de junho de 2018. 

CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000873-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DELANO RENATO STREY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GRESPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000873-43.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: DELANO RENATO STREY EXECUTADO: JESSICA GRESPIN 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Exequente aportou aos autos a petição id. 12775435, 

requerendo a extinção do feito ante composição entre as partes. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Por outro 

norte, estatui o artigo 925 do mesmo código que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. No caso, o Exequente noticia que a 

Executada cumpriu com a obrigação objeto da presente execução, 

requerendo o seu arquivamento, razão pela qual a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela extinção da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  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, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MIGUEL DA SILVA PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000877-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP REQUERIDO: PAULINO 

MIGUEL DA SILVA PRODUCOES - ME Vistos, etc. Declaro-me suspeito por 

foro íntimo para analisar o processo. Remeta-se ao meu substituto legal. 

Nova Mutum/MT, 26 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FERMINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000203-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ERICA FERMINA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 13451997. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  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, 18 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FERMINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000204-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ERICA FERMINA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 13454701. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  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, 18 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FERMINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000205-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ERICA FERMINA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 13455302. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  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, 18 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-57.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A L VOGEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLDEMAR EICHELT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000885-57.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: A L VOGEL - ME REQUERIDO: OLDEMAR EICHELT Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo, consoante se infere da petição 

anexa aos ids. n. 13094705, 13094756 e 13094781 destes autos. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 
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M o r a e s  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, 18 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL BALBINOT LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000238-62.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: HOTEL 

BALBINOT LTDA - EPP Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de instrução, conforme se depreende do evento n. 

14938505 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de instrução e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARTAMISE POLIANA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000851-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARTAMISE POLIANA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13640823 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  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, 18 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN SERPA ZAMPIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000081-55.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DIONATAN SERPA ZAMPIVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde de dilação probatória comportando o 

julgamento antecipado do mérito, com esteio no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de 

direito, estando os fatos suficientemente comprovados nos autos. 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 descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Dionatan Serpa Zampiva em desfavor de Vivo S.A. Relata o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão a um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito 

e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 
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constatar a alegada inadimplência. No caso, o Reclamante não reconhece 

a dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 

(Três Mil Reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade considerando o período em que o nome do Reclamante 

esteve com restrição, bem como ante a sua demora em procurar meios de 

recuperar seu crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

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

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  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, 18 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000083-25.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVAL DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Edval de Souza em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
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reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a 

sua demora em procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  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, 18 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON CARLOS SALVADOR (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000117-97.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADELSON CARLOS SALVADOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da petição inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 11613325 dos autos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Adelson Carlos Salvador em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta 

o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR 

MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER 

PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO 

INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO 

NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE 

NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE 

RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA 

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A 

EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. 

COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não 

reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao banco instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual 

ou da pendência financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. 

O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 
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na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição e a existência de outras negativações, 

bem como, ante a sua demora em procurar os meios de recuperar seu 

crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLIANE DOS SANTOS 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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000150-87.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SIRLIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14557319 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SOCRATES GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000188-02.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SOCRATES GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

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, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juizado Especial pela alegada 

necessidade de perícia grafotécnica, posto que tal prova se mostra 

totalmente desnecessária no caso em apreço. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização Por Danos Morais 

proposta por Socrates Gomes de Oliveira em desfavor de Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta e 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Abertura de Conta Corrente, Conta Poupança Ouro e/ou Produtos Pessoa 

Física e Comprovante de Solicitação de Empréstimo - Crédito Direto ao 

Consumidor devidamente assinados pelo Reclamante junto ao Banco do 

Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito e pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 

autos documentos que dê ciência ao Reclamante da cessão do crédito 

pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO EXONERA O DEVEDOR. 

Comprovada a origem e a regularidade do débito, a ausência de 

notificação prévia da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código 

Civil, não macula a existência da dívida. Decisão mantida. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074453036, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 27/09/2017). Ou ainda: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 
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nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. 

Submeto 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. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO DA 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000929-76.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO DA CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Antonio da Conceição da 

Silva em desfavor de Banco Bradescard S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a 

sua demora em procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 
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Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 11506880]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE FRANCA DA ROCHA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000725-32.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GLEICIANE FRANCA DA ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, doCPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

incompetência do juízo com relação ao valor atribuído à causa, opino pela 

sua rejeição, considerando o disposto no § 3º, do artigo 3º que prenuncia 

que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia 

ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação”. Quanto ao pedido de juntada de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Gleiciane França da Rocha em desfavor 

de Vivo S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, cópia de seus documentos pessoais, bem como juntou 

relatório de ligações realizadas de seu terminal telefônico, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Por último, não vislumbro a má-fé processual por 

parte do Reclamante arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de 

condenação por dano processual. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 92,67 [Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que a Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

92,67 [Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos], acrescidos dos 

respectivos juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da 

obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

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 
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pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS SILVESTRE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000913-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WILLIANS SILVESTRE DE ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Não conheço dos embargos de Id. 13256938, 

por ausência de condição vinculativa, por se tratar de mera insatisfação 

com a decisão. O Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13743722 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000060-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12529078] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12629862], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “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.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-06.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010337-06.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: FREDSON NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12474529] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 13477128], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “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.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 
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BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBISON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000157-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEBISON DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

inépcia da petição inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Clebison dos Santos Silva em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão a um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 [três mil reais], quantia 
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essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade 

considerando o longo período em que o nome da Reclamante esteve com 

restrição, bem como ante a sua demora em procurar meios de recuperar 

seu crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000664-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12417269] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12459600], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “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.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116333 Nr: 2010-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Raliton Gomes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de 

Jonathan Raliton Gomes Pinheiro, pela suposta prática dos crimes 

previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

O acusado foi devidamente citado (fl. 78), e apresentou resposta à 

acusação às fls. 79/88, arguindo, preliminarmente, que a inicial acusatória 

estaria eivada de vício, já que foram arroladas pelo Parquet o total de 08 

testemunhas, o que estaria em desacordo com o procedimento previsto 

em lei especial para os delitos de tráfico.

Em manifestação de fl. 89/90, o Ministério Público requereu o afastamento 

do pedido formulado pela Defesa, com o regular prosseguimento do feito.

Decido.

Analisando os autos, tenho que o pedido da Defesa no que refere-se ao 

número de testemunhas arroladas pelo Ministério Público na denúncia não 

merece ser acolhido, haja vista que foi adotado o rito ordinário para o 

processamento do presente feito, conforme decisão de fl. 54/54-vº, 

proferida fundamentadamente, em consonância com o entendimento 

jurisprudencial pacífico, segundo o qual, tal procedimento, por ser mais 

abrangente, deverá ser adotado quando houver conexão de crime de 

tráfico com outro de rito comum, como é o caso dos autos.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 25 de julho de 2018, às 15h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116333 Nr: 2010-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Raliton Gomes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 (...) Decido. Analisando os autos, tenho que o pedido da Defesa no que 

refere-se ao número de testemunhas arroladas pelo Ministério Público na 

denúncia não merece ser acolhido, haja vista que foi adotado o rito 

ordinário para o processamento do presente feito, conforme decisão de fl. 

54/54-vº, proferida fundamentadamente, em consonância com o 

entendimento jurisprudencial pacífico, segundo o qual, tal procedimento, 

por ser mais abrangente, deverá ser adotado quando houver conexão de 

crime de tráfico com outro de rito comum, como é o caso dos autos. 

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual. 

Assim, designo o dia 25 de julho de 2018, às 15h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se o acusado e as 
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testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a comparecerem no ato, 

expedindo-se carta precatória para que testemunhas que por ventura não 

residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde 

estiverem. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65447 Nr: 834-96.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA OLIVEIRA KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Intimação da advogada da requerida para que no prazo de 10(dez) dias, 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$3.173,20(três 

mil e cento e setenta e três reais e vinte centavos).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64340 Nr: 3102-60.2013.811.0012

 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: ANGELITA APARECIDA DA SILVA TARTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANDRÉ TARTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Intimação dos advogados das partes para manifestarem no prazo de 

15(quinze) dias, sobre os documentos de fls.20 e 23, conforme 

r/despacho de fl.134 dos autos supra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 2911-78.2014.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE MOURA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos.

Tendo em vista que o perito indicado pela requerida em fl. 49 não foi 

encontrado (fl. 64vº), intime-se a demandada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar novo endereço do “expert” nomeado e/ou indicar outro 

profissional (Engenheiro Elétrico) competente para as atribuições do 

encargo de fl. 51, conforme decisão de fl. 47.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60265 Nr: 1339-58.2012.811.0012

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS - 

OAB:13.180-E/MT, RAFAEL COSTA MENDES - OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14.848-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Conquanto o presente feito encontre-se conclusos para sentença, verifico 

que até a presente data não foi analisado o pedido de apresentação, pelo 

embargado, dos contratos originários que deram origem à CCB 3973580 

(contrato de renegociação) - item “1” do pedido “3” de fl. 36.

Destarte, tendo em vista que os embargantes impugnam não apenas à 

CCB retrocitada, mas, também, os contratos originários, os quais não se 

encontram acostados ao feito, bem como frente à facilidade que paira 

sobre o embargado no que tange à juntada destes, converto o julgamento 

em diligência e determino ao requerido que junte os contratos originários 

que deram origem à CCB 3973580, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60266 Nr: 1340-43.2012.811.0012

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOEX COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS 

LTDA, LEVI BARBOSA DE MORAIS, ISAIAS RAMOS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS - 

OAB:13.180-E/MT, RAFAEL COSTA MENDES - OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14.848-MT

 Vistos.Conquanto o presente feito encontre-se conclusos para sentença, 

verifico que até a presente data não há juntada pela parte requerida da 

documentação requerida no item “1” do pedido “3” de fl. 36.Destarte, 

converto o julgamento em diligência e determino ao requerido que junte os 

contratos originários que deram origem à CCB 3860471 (contrato de 

renegociação), no prazo de 15 (quinze) dias.Sem prejuízo, conquanto em 

fl. 95 tenha sido deferido o requestado no item “2” do pedido “3” da fl. 36, 

consoante entendimento jurisprudencial, tais documentos são 

dispensáveis ao deslinde do feito, uma vez que para a declaração de 

nulidade ou revisão de cláusulas contratuais basta a juntada do respectivo 

instrumento e a leitura das mencionadas cláusulas, motivo pelo qual 

revogo a decisão de fl. 95 neste ponto. Neste sentido: (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.12.266463-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de 

Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0017, publicação 

da súmula em 22/03/2017); (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0000.16.008186-5/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca 

Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2016, publicação da 

súmula em 19/04/2016).Tudo cumprido, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61352 Nr: 2451-62.2012.811.0012

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINA DA SILVA MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Em consequência, julgo improcedentes os pedidos de declaração de 

iliquidez do título executivo ora revisado e de limitação dos juros em 12% 

ao ano (art. 487, I do CPC).Ante a sucumbência recíproca, condeno 

embargantes e embargada no percentual de 30% e 70%, respectivamente, 

das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, “ex vi” do art. 85, §2°, do CPC.Traslade-se 

cópia deste “decisum” para os autos principais (Código 

38172).Transitando em julgado a presente sentença, arquive-se 

procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe, inclusive na 

distribuição, observando o disposto nos Provimentos 11 e 40/2014 

CGJ-MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66658 Nr: 1760-77.2014.811.0012

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEANDRO TOLOTTI, DEISE MARTINS TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644-MT

 Vistos.

O pedido de fls. 150/151 em nada deve prosperar, haja vista que já 

analisado e refutado por objeto da decisão de fl. 149, oportunidade em que 

restou assentado que o presente feito haveria de prosseguir como 

embargos à execução, mormente por haver sido promovido erroneamente, 

sob a égide do CPC/73, como impugnação ao cumprimento de sentença, 

não havendo falar, portanto, em translado de peças aos autos principais.

Com efeito, considerando que a decisão de fl. 149 fora publicada em 

01/02/2018 (DJe nº 10190), contra a qual não há qualquer recurso 

interposto pelas partes, tampouco recolhimento das respectivas custas 

conforme reiteradamente determinado por este juízo, determino o 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3027 Nr: 31-61.1987.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTRAFERTIL S/A IND. E COM. DE FERTILIZANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO BRINGHENTI, SIDNEI VALENTIN 

BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE PAULA MONTEIRO 

NETO - OAB:29.443-SP, MARCIAL BARRETO CASABONA - 

OAB:26.364-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Flavio Gomes E 

Bittencourt - OAB:36406, Bruno Silva Faria - OAB:35171, DIVINO 

MOREIRA DOS SANTOS - OAB:4847

 CERTIFICO que, devidamente intimado por intermédio de seu procurador, 

via DJE, o executado excipiente Sidnei Valentin Bitencourt DEIXOU 

TRANSCORRER O PRAZO sem atender a decisão de fl. 973.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26733 Nr: 1245-52.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TOLOTTI, DEISE MARTINS TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 194, mormente porque se trata de reiteração do já 

pretendido e afastado nos embargos à execução em apenso (código nº 

66658). No mais, saliente-se o peticionante que a reiteração de matérias já 

apreciadas considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça nos 

termos do art. 77, IV e §1º do CPC.

Sem prejuízo, o feito encontra-se suspenso conforme decisão de fl. 190.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 952-09.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONDO REPRESENTAÇÕES L. L. ME, DONDO 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA, JOAQUIM 

DONDO DO VALE, JOSIANE KOTTVITZ DONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o decurso de elevado tempo desde a última avaliação do 

bem que se pretende alienar, determino, por ora, que seja procedia a 

reavaliação deste, prosseguindo-se com a intimação das partes sobre 

esta.

Após, conclusos para nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40263 Nr: 943-81.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. DE MORAIS, LEVI BARBOSA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora da parte executada, sob pena de arquivamento do 

feito (art. 921 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64576 Nr: 79-72.2014.811.0012

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que o estudo psicossocial realizado no feito data de mais 

de 3 (três) anos, hei por bem determinar a realização de novo estudo, 

fixando o prazo de 15 (quinze) dias para juntada do laudo.

Após, intime-se a parte autora e o “parquet” e, em seguida, conclusos 

para saneamento e/ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 40261 Nr: 941-14.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA, CLÉLIO 

INÁCIO PEREIRA, LECI JANETE PEREIRA TARTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos, etc.

Consta nos presentes autos pedido de penhora por meio eletrônico 

realizado em desfavor da parte executada, asseverando, para tanto, a 

necessidade da aplicação no caso em apreço do instituto da constrição 

eletrônica, ante a celeridade atual que deve abarcar os processos 

executórios.

Pois bem.

 “In casu”, a pretensão da parte exeqüente merece guarida. Não se trata 

de desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar 

pelo meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se 

que os atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre 

buscar a viabilidade da satisfação do crédito.

 Ora, o artigo 854 do Código de Processo Civil veio a permitir 

expressamente a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução.

Não bastasse isso, o artigo 835 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 
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primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora.

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 833, 

NCPC).

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 854 e 835 do CPC, defiro o 

pedido veiculado pela parte exeqüente à fl. 155, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada DROGALIMA COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ: 04257268/0001-64) até o valor indicado 

de R$ 23.141,26, o que deverá ser efetivado por meio da penhora online, 

via BACEN JUD.

I. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de 

Ordem Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exeqüente, 

em 10 (dez) dias.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 40261 Nr: 941-14.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA, CLÉLIO 

INÁCIO PEREIRA, LECI JANETE PEREIRA TARTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o disposto no artigo 921, inciso III, e § 1° do CPC, defiro o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano.

II. Aguarde-se em arquivo provisório o prazo da suspensão.

 III. Decorrido o prazo, intime-se a exequente para manifestar-se.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 40261 Nr: 941-14.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA, CLÉLIO 

INÁCIO PEREIRA, LECI JANETE PEREIRA TARTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que o Banco Bradesco S/A manifestou-se às fls. 93 

informando não ter interesse na penhora dos veículos, e considerando 

que estes se encontram alienados fiduciariamente, determino o 

desbloqueio dos veículos restringidos à fl. 64 dos autos.

II. Decorrido o prazo da suspensão do processo (fl. 94), intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-03.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILKER PEREIRA SILVEIRA OAB - MS0014020A (ADVOGADO)

JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO OAB - SP0070893A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010654-03.2014.8.11.0012. REQUERENTE: IRACEMA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA 

Cumprida voluntariamente a obrigação imposta em sentença, expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada e seus acréscimos legais, 

em favor da parte autora, conforme solicitado em petição. O autorizado 

deverá possuir poderes para a prática do ato. Nada mais sendo requerido, 

dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos. NOVA 

XAVANTINA, 05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-50.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 21 de agosto de 

2018, às 07h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 28 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 21 de agosto de 

2018, às 08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 28 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 21 de agosto de 

2018, às 08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 28 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010054-11.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DANIELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON PAZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Id. 10245404: Intimação da parte Exequente para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça de id. 10943139 e 10943426. Nova Xavantina, 28 de junho de 

2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

 

Certidão do CEJUSC em anexo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87739 Nr: 1335-12.2018.811.0044

 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: Paulo Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco 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:

 Código 87739 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1335-12.2018– Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 177768 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 17/08/2018 às 14h30min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88278 Nr: 1618-35.2018.811.0044

 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: Vanderlei Saviczki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F R Neves - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88278 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1618-35.2018– Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 177618 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 16/08/2018 às 13h30min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87246 Nr: 1074-47.2018.811.0044

 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: Melissa Cristina Carvalho Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 87246 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1074-47.2018– Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 177605 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 16/08/2018 às 13h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR HENRIQUE DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010621-43.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. sentença do evento nº 12878548.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-76.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010009-76.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CHARLES FERREIRA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ALTA FLORESTA 

MOTOS LTDA., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Senhor(a): RENATO RODRIGUES COUTINHO Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 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 

10/07/2018, às 13:00 no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Diante dos comprovantes de depósitos 

juntados nos autos pelos promovidos referente ao pagamento de 

indenização por danos morais, DEFIRO o pedido de expedição de Alvará 

Judicial para a transferência do referido valor à conta bancária ora 

informada pelo exequente (ID: 12861994), devendo a Secretaria do 

Juizado Especial proceder conforme determina o art. 450 da CNGC, 

INTIMANDO-SE a parte autora, pessoalmente, acerca da liberação, bem 

como para se dizer se há algo mais a requerer, no prazo de 10 (dez) dias. 

Proceda-se o levantamento dos valores depositados judicialmente para a 

conta indicada pelo promovente (ID: 12861994). No que tange às 

propostas de conversão da obrigação de regularizar a motocicleta em 

obrigação de indenizar em perdas e dados, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria 

deste Juizado de acordo com a pauta, devendo as partes trazer 

propostas concretas para a solução final da causa. Intimem-se as partes 

com as advertências legais. Cumpra-se com urgência expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

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(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 28 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: 8010009-76.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010009-76.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CHARLES FERREIRA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ALTA FLORESTA 

MOTOS LTDA., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Senhor(a): MARCO ANDRÉ HONDA FLORES Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 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 

10/07/2018, às 13:00 no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Diante dos comprovantes de depósitos 

juntados nos autos pelos promovidos referente ao pagamento de 

indenização por danos morais, DEFIRO o pedido de expedição de Alvará 

Judicial para a transferência do referido valor à conta bancária ora 

informada pelo exequente (ID: 12861994), devendo a Secretaria do 

Juizado Especial proceder conforme determina o art. 450 da CNGC, 

INTIMANDO-SE a parte autora, pessoalmente, acerca da liberação, bem 

como para se dizer se há algo mais a requerer, no prazo de 10 (dez) dias. 

Proceda-se o levantamento dos valores depositados judicialmente para a 

conta indicada pelo promovente (ID: 12861994). No que tange às 

propostas de conversão da obrigação de regularizar a motocicleta em 

obrigação de indenizar em perdas e dados, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria 

deste Juizado de acordo com a pauta, devendo as partes trazer 

propostas concretas para a solução final da causa. Intimem-se as partes 

com as advertências legais. Cumpra-se com urgência expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

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(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 28 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 
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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: 8010009-76.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010009-76.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CHARLES FERREIRA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ALTA FLORESTA 

MOTOS LTDA., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Senhor(a): PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA 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 10/07/2018, às 13:00 no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Diante dos comprovantes de depósitos 

juntados nos autos pelos promovidos referente ao pagamento de 

indenização por danos morais, DEFIRO o pedido de expedição de Alvará 

Judicial para a transferência do referido valor à conta bancária ora 

informada pelo exequente (ID: 12861994), devendo a Secretaria do 

Juizado Especial proceder conforme determina o art. 450 da CNGC, 

INTIMANDO-SE a parte autora, pessoalmente, acerca da liberação, bem 

como para se dizer se há algo mais a requerer, no prazo de 10 (dez) dias. 

Proceda-se o levantamento dos valores depositados judicialmente para a 

conta indicada pelo promovente (ID: 12861994). No que tange às 

propostas de conversão da obrigação de regularizar a motocicleta em 

obrigação de indenizar em perdas e dados, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria 

deste Juizado de acordo com a pauta, devendo as partes trazer 

propostas concretas para a solução final da causa. Intimem-se as partes 

com as advertências legais. Cumpra-se com urgência expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

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(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 28 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: 8010009-76.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010009-76.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CHARLES FERREIRA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ALTA FLORESTA 

MOTOS LTDA., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Senhor(a): JOSE RIBEIRO 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 

10/07/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Diante dos comprovantes de depósitos 

juntados nos autos pelos promovidos referente ao pagamento de 

indenização por danos morais, DEFIRO o pedido de expedição de Alvará 

Judicial para a transferência do referido valor à conta bancária ora 

informada pelo exequente (ID: 12861994), devendo a Secretaria do 

Juizado Especial proceder conforme determina o art. 450 da CNGC, 

INTIMANDO-SE a parte autora, pessoalmente, acerca da liberação, bem 

como para se dizer se há algo mais a requerer, no prazo de 10 (dez) dias. 

Proceda-se o levantamento dos valores depositados judicialmente para a 

conta indicada pelo promovente (ID: 12861994). No que tange às 

propostas de conversão da obrigação de regularizar a motocicleta em 

obrigação de indenizar em perdas e dados, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria 

deste Juizado de acordo com a pauta, devendo as partes trazer 

propostas concretas para a solução final da causa. Intimem-se as partes 

com as advertências legais. Cumpra-se com urgência expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

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, 28 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: 8010371-44.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON GRANEMANN HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE L. MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DE MELO OAB - PR0017145A (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010371-44.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 
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processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIRSON GRANEMANN HOFFMANN 

Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, JORGE L. MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Recurso 

do Reclamante: andamento ids: 12835770 e 12835784 (tempestivo); 

Processo: 8010371-44.2014.8.11.0023; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 28 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: 8010371-44.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON GRANEMANN HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE L. MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DE MELO OAB - PR0017145A (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010371-44.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIRSON GRANEMANN HOFFMANN 

Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, JORGE L. MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Recurso 

do Reclamado: andamento ids: 12948924, 12948987 e 12948999 

(tempestivo) Processo: 8010371-44.2014.8.11.0023; Valor causa: R$ 

28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Recursos interpostos: Recurso do 

Reclamante: andamento ids: 12835770 e 12835784 (tempestivo); Recurso 

do Reclamado: andamento ids: 12948924, 12948987 e 12948999 

(tempestivo) PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 28 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: 8010371-44.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON GRANEMANN HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE L. MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DE MELO OAB - PR0017145A (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010371-44.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIRSON GRANEMANN HOFFMANN 

Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, JORGE L. MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Recurso 

do Reclamante: andamento ids: 12835770 e 12835784 (tempestivo). 

Processo: 8010371-44.2014.8.11.0023; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Recursos interpostos: Recurso do Reclamante: 

andamento ids: 12835770 e 12835784 (tempestivo); Recurso do 

Reclamado: andamento ids: 12948924, 12948987 e 12948999 (tempestivo) 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 28 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: 8010080-73.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HIPOLITO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010080-73.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALESSANDRO HIPOLITO 

SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Recurso interposto 

(tempestivamente), andamento ids: 12748575, 12748596, 12931277, 

12931288 e 12931294. Processo: 8010080-73.2016.8.11.0023; Valor 

causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT, 28 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

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1000963-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. O. (REQUERENTE)

M. D. O. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT0006700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

Revendo de forma mais minuciosa verifico que os demandantes possuem 

patrimônio com valor razoável, logo, a gratuidade de justiça é incompatível 

para pessoas que possuem, ao menos, na qualidade de meeiros, de 

patrimônio que justifica o recolhimento das custas. As demandas que 

versam sobre direito de família não são gratuitas e prima facie, diante das 

alegações deduzidas pela autora o casal constitui patrimônio que justifica 

o recolhimento das custas processuais. nsta salientar que o NCPC prevê a 

possibildiade EXCEPCIONAL, desde que devidamente justificada, de 

parcelamento das custas. ISSO POSTO, Indefiro a gratuidade de Justiça e 

determino que seja procedido o recolhimento das custas no prazo de 05 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152168 Nr: 8972-44.2017.811.0013

 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): LUISMAR ROCHA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência do autor, julgo extinto o feito nos termos do art. 485, 

VIII do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40663 Nr: 2957-11.2007.811.0013

 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: João Mariano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Botassio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 42133 Nr: 4439-91.2007.811.0013

 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: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

Carla Fabiana Evers Brusamolin - OAB:OAB/PR 25.948, ESIO 

OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15687-A, Fernanda Portugal Vallim 

- OAB:OAB/PR 44.599, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

Marcos Antonio Zaitter - OAB:OAB/PR 8.740, Thais Portugal Zaitter 

- OAB:OAB/PR 36.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686-A

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Retifiquem-se os registros necessários.

Após, intime-se para que requeira o que for de direito.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 16981 Nr: 961-17.2003.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Rec. Nat. 

Ren. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teofilo Silva de Paula & Cia Ltda, Teofilo Silva 

de Paula, Pedro Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador do IBAMA - OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 493/494, para tanto, DETERMINO a inscrição dos 

executados Pedro Antonio Correa (CPF: 157.218.921-53) e Teofilo Silva de 

Paulo (CPF: 420.076.821-68) junto ao cadastro de inadimplentes do 

Serasa, por meio do Sistema SERASAJUD, na condição de devedores do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA, no montante de R$ 5.547,58 (cinco mil, quinhentos e quarenta e 

sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme cálculo de fl. 482.

Ademais, SUSPENDO o curso do prazo prescricional, bem como do 

executivo fiscal pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40, “caput”, 

da Lei n° 6.830/80.

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, mantendo-se em aberto na Distribuição e 

realizando-se o agendamento no sistema Apolo quanto ao decurso do 

prazo anual de suspensão do feito.

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. 40 da Lei n° 6.830/80, 

findo o qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166997 Nr: 3641-47.2018.811.0013

 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: CCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Vistos.

CARLOS CESAR DE MORAES, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS em desfavor de D A M e D A M, 

também qualificadas.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 29/30, as partes celebraram acordo 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 

da Comarca de Pontes e Lacerda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, requereu a homologação da 

avença (fl. 32).

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Além disso, o Ministério Público, em parecer de fl. 45, não se 

opôs às cláusulas estipuladas pelas partes quando da avença em 

questão.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 29/30, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 
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processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

PUBLIQUE-SE.

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Ao final, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108286 Nr: 5501-88.2015.811.0013

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.69, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164352 Nr: 2303-38.2018.811.0013

 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: EGIDIA MARTINEZ JIMENEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme manifestação de fls. 56, e 

com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que 

manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164654 Nr: 2469-70.2018.811.0013

 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: DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ, Daniel Luiz 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucimar Aria Rodrigues Estival da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJESSICA LUANA MISSIO - 

OAB:19397/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, haja vista juntada de ofício 

às fls.64/65 ,e com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista para a 

parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146213 Nr: 6258-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ANIBAL DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foram confeccionadas RPVs, 

conforme ref.42. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista as partes para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 107097 Nr: 5027-20.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Geraldo de Alpino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/O

 Analisando com acuidade o presente executivo, em consonância com a 

manifestação Ministerial, entendo que o pedido formulado pela Defesa do 

reeducando deve ser parcialmente deferido, de modo que DETERMINO:

- a elaboração de novo cálculo de pena, fazendo constar o período 

compreendido entre 22/05/2003 à 23/04/2004, como detração penal;

- seja aplicada as frações de 1/3 para livramento condicional e 1/6 para 

progressão regimental;

 - e, no que tange ao início de cumprimento da pena, entendo que 

permanece o regime inicial fechado, eis que restam ao apenado um total 

de 08 (oito) anos e 29 (vinte e nove) dias, a serem cumpridos.

No que se refere ao pedido de remessa dos autos à Comarca de 

Cuiabá/MT, por ora, indefiro-o, tendo em vista que tal determinação 

depende de prévia anuência daque juízo. Por conseguinte, DETERMINO a 

expedição de Carta Precatória àquela Comarca para o devido cumprimento 

do mandado de prisão expedido em desfavor do sentenciado, no 

endereço apresentado pelo i. causídico às fls. 92.

Ciência ao Ministério Público e Advogado Constituído. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 165152 Nr: 2757-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Xavier de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar quanto ao conteúdo 

acostado às fls. 33/34.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 111399 Nr: 653-24.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias Ramos Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jose de Almeida - 

OAB:12016/MT

 Vistos.

A competência em sede de Execução Penal é do juízo do local da unidade 

prisional onde se encontra o reeducando preso em regime fechado ou, se 

em regime mais brando, do local de sua residência, em razão da 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização.

Tendo em vista a informação acerca da atual residência do apenado na 

Comarca de Campo Verde/MT, uma vez que está trabalhando na Empresa 

Bom Futuro Ltda, conforme noticiado nos autos às fls. 674, bem como o 

parecer favorável ao pleito emitido pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso (fls. 677), DETERMINO a transferência da execução da pena 

para aquela Comarca, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

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

Processo Número: 8010574-65.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENOS DE SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010574-65.2016.8.11.0013 REQUERENTE: ENOS DE SOUZA 

MOREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000234-50.2017.8.11.0013. REQUERENTE: PATRICIA LEMES DA CUNHA 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc... Face o cumprimento da 

obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará. PRIC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000188-61.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento da obrigação, 

julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. Expeça-se 

alvará. PRIC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte 

do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 28 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-97.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000496-97.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA LEMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento 

da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará. PRIC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada do ALVARÁ DO ID 12426567.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA BORGES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-07.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINTO COELHO VIMIEIRO OAB - MG0099550A (ADVOGADO)
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FERNANDO OLIVEIRA ASSIS OAB - MG0108762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA OAB - MT0004161A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada de recibo Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-73.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LA MAISON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO 

UNIPESSOAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA MARCHIORI STEIN PALERMO RUFINO (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER DE SOUZA & MARTINS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIRENE DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000299-45.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: 

SANDER DE SOUZA & MARTINS LTDA - ME EXECUTADO: VALCIRENE DE 

FREITAS BORGES D E C I S Ã O Vistos, etc... Face o cumprimento da 

obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará. P.R.I.C. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 27 de junho de 2018 LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-97.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 8010417-97.2013.8.11.0013 REQUERENTE: DENIS 

THOMAZ RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A D E C I S Ã O Vistos etc. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: 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. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. No 

mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA 

SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO 

PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, 

DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, por alegada 

inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, independente de ser a parte 

interessada ou seus sucessores intimados pessoalmente. Não se aplica, 

portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do CPC" (Fernando da Costa 

Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 333). 2. No caso dos autos, 

foram desconstituídas as penhoras iniciais (fls. 101) e contra essa 

decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, tendo tentada a penhora 

on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante disso, o juízo determinou a 

intimação para manifesar em cinco dias acerca do prosseguimento do feito 

(fls. 105), tendo o advogado sido regularmente intimado, permanecendo 

inerte por quase um ano. Ademais, a parte interessada, que deve ser ativa 

nos juizados especiais, permaneceu mais de ano sem comparecer aos 

autos, eis que antes desse despacho já estava ausente do processo. 3. A 

extinção do processo, neste caso, pode se dar até mesmo pelo dispositivo 

do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei 9.099/95, eis que não encontrados 

bens penhoráveis e nem a parte interessada indicou outros bens à 

penhora. O processo não pode ficar indefinidamente no aguardo de 

surgirem bens penhoráveis, segundo a norma acima citada. Destarte, NÃO 

HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE O CREDOR VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO 

DEVEDOR. 4. Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. 

Condeno o recorrente em custas, cuja exigibilidade fica sobrestada na 

forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia do 

requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem 

apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ARQUIVE-SE. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente para fins de homologação por parte 

do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 

26 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de 

Direito PONTES E LACERDA, 27 de junho de 2018 LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 391 de 509



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-65.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTILA ROSALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLC/LUIZ MARINHO PALUDETO-ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010186-65.2016.8.11.0013. REQUERENTE: OTILA ROSALINA DA SILVA 

REQUERIDO: BLC/LUIZ MARINHO PALUDETO-ME Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão (vide ID 13755189) que a parte promovente foi 

devidamente intimada e não se manifestou: “Certifico e dou fé que, a parte 

promovente foi devidamente intimada através de sua advogada para 

manifestar-se quanto ao Despacho retro, mas não manifestou-se.”. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: 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. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. No 

mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA 

SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO 

PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, 

DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, por alegada 

inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, independente de ser a parte 

interessada ou seus sucessores intimados pessoalmente. Não se aplica, 

portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do CPC" (Fernando da Costa 

Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 333). 2. No caso dos autos, 

foram desconstituídas as penhoras iniciais (fls. 101) e contra essa 

decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, tendo tentada a penhora 

on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante disso, o juízo determinou a 

intimação para manifesar em cinco dias acerca do prosseguimento do feito 

(fls. 105), tendo o advogado sido regularmente intimado, permanecendo 

inerte por quase um ano. Ademais, a parte interessada, que deve ser ativa 

nos juizados especiais, permaneceu mais de ano sem comparecer aos 

autos, eis que antes desse despacho já estava ausente do processo. 3. A 

extinção do processo, neste caso, pode se dar até mesmo pelo dispositivo 

do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei 9.099/95, eis que não encontrados 

bens penhoráveis e nem a parte interessada indicou outros bens à 

penhora. O processo não pode ficar indefinidamente no aguardo de 

surgirem bens penhoráveis, segundo a norma acima citada. Destarte, NÃO 

HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE O CREDOR VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO 

DEVEDOR. 4. Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. 

Condeno o recorrente em custas, cuja exigibilidade fica sobrestada na 

forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia do 

requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem 

apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. 

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. WANESSA MORAIS SANTOS 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. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE OLIVEIRA DA SILVA OAB - 885.125.681-00 (REPRESENTANTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETALIVIO ARAL AMARILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000501-22.2017.8.11.0013. REQUERENTE: J. O. DA SILVA - ME 

REPRESENTANTE: JOSUE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: ETALIVIO 

ARAL AMARILHA Tendo em vista o pedido de desistência no 

prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da parte promovente, 

e ainda que o devedor não foi encontrado no endereço fornecido pela 

parte reclamante, julgo extinto o processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-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. 

WANESSA MORAIS SANTOS 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. Pontes e Lacerda/MT, 26 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alfredo Olimpio da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000546-26.2017.8.11.0013. REQUERENTE: J. O. DA SILVA - ME 

REQUERIDO: ALFREDO OLIMPIO DA SILVA Tendo em vista o pedido de 

desistência no prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da 

parte promovente, e ainda que o devedor não foi encontrado no endereço 
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fornecido pela parte reclamante, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-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. WANESSA MORAIS SANTOS 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. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-25.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGENEIA VAILLANT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000559-25.2017.8.11.0013. REQUERENTE: J. O. DA SILVA - ME 

REQUERIDO: JORGENEIA VAILLANT Tendo em vista o pedido de 

desistência no prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da 

parte promovente, e ainda que o devedor não foi encontrado no endereço 

fornecido pela parte reclamante, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-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. WANESSA MORAIS SANTOS 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. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BONVICINIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000094-79.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VALTER BONVICINIO DE 

CASTRO REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, ETC... De acordo com o art. 

487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, 

quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do 

Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as partes em 

audiência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em 

consequência Julgo extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

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

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 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. Wanessa Morais Santos 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. Pontes e Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-10.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR TIAGO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000948-10.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OSMAIR TIAGO MAIA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 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 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise do mérito. Os 

pedidos do autor são improcedentes. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

Neste sentido é a doutrina: “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). A pretensão da parte autora é a indenização por danos morais 

“por ter a Requerida colocado o nome do Requerente nos cadastros de 

proteção ao crédito cobrando por serviço NÃO PRESTADO, conforme 

contratado”. No entanto o autor não juntou aos autos tal prova. 

Limitando-se a anexar suposta cobrança por parte da promovida, o que 

caracteriza mero aborrecimento, conforme pacifico dentre jurisprudências. 

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se 

apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem 

como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo 

sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de 

inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem 

não é devedor, basta provar esse fato, não é necessário comprovar a 

existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. Porem a parte 

autora não de desincumbiu de seu ônus, não demonstrando a ocorrência 

de uma nova inclusão de negativação em nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao credito. A parte ré, em sua contestação, requer a 

improcedência da demanda, pois agiu em exercício regular de direito, que 

houve inadimplência da parte autora e consequente negativação. Atua em 

conformidade com a Res 488 da ANATEL, estando ausente ilicitude e 

dever de indenizar. Ao final postula ainda pedido contraposto. Porem, 

conforme informou o autor no inicial da peça vestibular, tais questões 

foram objetos de outra demanda. Portanto, se houve ou não nova inserção 

da negativação por parte da promovente, não há nos autos meios parar 

formar a convicção do juízo neste sentido com o consequente dever de 

indenizar. Depreende-se da inicial o seguinte: que o promovente moveu 

ação face ao promovido “no ano de 2015, com número: 

0010198-87.2015.811.0067, com objeto semelhante, onde, a referida a 

Ação foi julgada PROCEDENTE condenando a Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais bem como a retirada imediata do nome do 

Requerente do SPC, conforme as provas acostadas na ocasião. (...) que 

num ato de extrema desobediência a Requerida colocou novamente o 

nome do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, sendo o 

motivo a cobrança de uma fatura sobre UM SERVIÇO NÃO PRESTADO, 

pois na Ação supramencionada restou provado que o Requerente não 

estava utilizando os serviços, SENDO ESTE O MOTIVO DA PROPOSITURA 

DAQUELA AÇÃO!”. grifei/negritei. Há ainda relatos e protocolos 

informando a má prestação de serviços entre os anos de 2014 e 2015, 

mas que foram objeto da ação supre mencionada na exordial: “Até a data 

da última reclamação (12/02/2015) o serviço permaneceu com os mesmos 

problemas até o presente momento. Imperioso ressaltar a Vossa 

Excelência que está em curso uma Ação Judicial cobrando multa pelo 
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descumprimento da Requerida por não ter religado o serviço mesmo após 

ordem Judicial. Não havendo mais paciência e nem forma de solucionar o 

problema, o Requerente promoveu Ação de indenização c/c medida 

Liminar para religação do serviço, onde, houve condenação da parte 

Requerida pela má prestação de serviço bem como medida liminar para 

religar o serviço – O SERVIÇO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO FOI 

RELIGADO, por isso há uma Ação envolvendo ambas as partes, conforme 

já mencionado anteriormente”. Por tanto, vislumbra-se que a irresignação 

da parte autora e o estopim para propor esta nova ação fora o fato de o 

promovido ter reinserido seu nome nos registros dos órgãos de proteção 

ao credito, bem como com cobrança que entende ser ilegítima. Porem, 

ausente a negativação decorrente de uma cobrança ilegítima, não há que 

se falar em reparação de danos, constituindo apenas mero aborrecimento 

que a vida cotidiana nos reserva. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. ENVIO DE CHIP, SEM SOLICITAÇÃO. COBRANÇAS 

INDEVIDAS. DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS LANÇADOS. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO 

OU ABALO À DIGNIDADE HUMANA, EM DECORRÊNCIA DO FATO. 

AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006998876, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/09/2017). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006998876 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

14/09/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/09/2017) – grifei/negritei RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. 

CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAS CONSIGNADAS EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO VALOR 

APONTADO JUNTO AO SERASA PARA ABERTURA DE CADASTRO 

NEGATIVO. PARCELA DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) COM VENCIMENTO 

EM 10/12/2016, COMPROVADAMENTE PAGA. DESCONSTITUÍDO O DÉBITO 

DE FL. 08. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA 

DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA OU ABALO À HONRA 

SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA QUE TOCAVA À AUTORA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007376502, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 23/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007376502 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 23/02/2018, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2018) – 

grifei/negritei APELAÇÃO CÍVEL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - CANCELAMENTO DO PLANO - PROTOCOLOS INFORMADOS 

PELO AUTOR - CONTEÚDO - ÔNUS DA PROVA - EMPRESA DE TELEFONIA 

- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENVIO DE COMUNICADO DE 

COBRANÇA E DE POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NEGATIVAÇÃO - DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO MORAL - NÃO 

CONFIGURADO. Informados pelo requerente os protocolos geradores do 

cancelamento do plano de telefonia, cabe à empresa o ônus de provar a 

ocorrência ou não do alegado cancelamento, por completa 

hipossuficiência técnica da parte autora. Se não houve a demonstração 

efetiva dos danos sofridos, haja vista que, não há provas sequer de que 

houve inserção do nome do apelante nos cadastros de proteção ao 

crédito ou outro dano ao seu patrimônio moral, ao seu nome, sua honra, 

reputação, dignidade ou integridade psíquica, não há que se falar em 

indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000160864047001 MG, 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2016) – grifei/negritei. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OSMAIR TIAGO MAIS 

em desfavor de OI S.A e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

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

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. 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. WANESSA 

MORAIS SANTOS 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. Pontes e Lacerda/MT, 27 de Junho de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000797-44.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LEIDIANE DOS SANTOS 

BARROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo a analise do mérito. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. 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. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se 

apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem 

como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo 

sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c Indenização por Danos Morais promovida por LEIDIANE DOS SANTOS 

BARROS em face de TELEFONICA BRASIL S/A requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada a indenizar por danos morais em virtude de 

negativação indevida, visto desconhecer tal cobrança que ensejou a 

restrição em seu nome, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos 

do CDC e a exclusão de qualquer debito entre as partes. A empresa 

reclamada nega as disposições, informa que houve a contratação dos 

serviços, que o debito é regular e a negativação é devida; anexando no 

bojo contestatório print de telas, MAS QUE SE MOSTRAM ILEGIVEIS. Ao 

final pugnou pela improcedência da ação por defender estar ausente o 

dano moral e ainda a condenação da parte autora por litigância de má-fé. 

Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que embora 

faça menção na peça contestatória a contratação lícita, não juntou ao 

processo prova cabal desta, não passando de mera conjectura defensiva 

através de telas produzidas de forma unilateral, que até poderiam 

consubstanciar e provar a contratação, mas encontra-se anexa na peça 

defensiva telas ilegíveis, não podendo serem utilizadas para qualquer 

fundamentação. Não há nos autos qualquer contrato que pudesse apontar 
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para uma contratação licita, e nem áudios de telemarketing. No entanto, há 

documentos nos autos apontando que o nome da parte Reclamante teve 

seu nome mantido no rol de maus pagadores. No entanto, consigno que tal 

documento, não goza de credibilidade e confiança suficiente para 

assegurar a legitimidade das informações. Não se pode concluir apenas 

por tal documento se de fato a restrição é a única contida em nome do 

autor, pois não fora emitida diretamente pelos órgãos de proteção ao 

credito. Inclinando-se assim a improcedência dos pedidos no que tange à 

indenização por danos morais, ante a ausência de provas. De outro norte, 

tenho que a parte promovida não se desincumbiu de seu ônus em provar a 

legitimidade da cobrança, assim, medida que se impõe é declarar a 

inexigibilidade do debito, com a consequente exclusão da negativação. 

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

JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para declarar 

a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito na inicial e 

debatidos neste processo, afastando indenização por danos morais, pelos 

fundamentos acima descritos. Determinando que se proceda a exclusão 

do nome do autor dos registros dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), caso ocorra o descumprimento desta determinação 

judicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora. 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). À secretaria para que se proceda a 

habilitação de advogado da parte promovente, conforme termo de 

substabelecimento. Após, 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. WANESSA MORAIS SANTOS 

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. Pontes e Lacerda/MT, 27 de Junho de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR APARECIDA AQUINO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000952-47.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSIMAR APARECIDA 

AQUINO MOREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 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. 

PONTES E LACERDA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MOREIRA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000239-38.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVANI MOREIRA DE SOUZA 

COSTA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 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. 

PONTES E LACERDA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-72.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FABIOLA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010688-72.2014.8.11.0013. REQUERENTE: LEIDIANE FABIOLA SOARES 

MENDES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha sido intimada para se manifestar, 

permaneceu inerte. Consta ainda, conforme certidão que a parte 

promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: 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. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 
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de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. No 

mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA 

SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO 

PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, 

DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, por alegada 

inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, independente de ser a parte 

interessada ou seus sucessores intimados pessoalmente. Não se aplica, 

portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do CPC" (Fernando da Costa 

Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 333). 2. No caso dos autos, 

foram desconstituídas as penhoras iniciais (fls. 101) e contra essa 

decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, tendo tentada a penhora 

on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante disso, o juízo determinou a 

intimação para manifesar em cinco dias acerca do prosseguimento do feito 

(fls. 105), tendo o advogado sido regularmente intimado, permanecendo 

inerte por quase um ano. Ademais, a parte interessada, que deve ser ativa 

nos juizados especiais, permaneceu mais de ano sem comparecer aos 

autos, eis que antes desse despacho já estava ausente do processo. 3. A 

extinção do processo, neste caso, pode se dar até mesmo pelo dispositivo 

do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei 9.099/95, eis que não encontrados 

bens penhoráveis e nem a parte interessada indicou outros bens à 

penhora. O processo não pode ficar indefinidamente no aguardo de 

surgirem bens penhoráveis, segundo a norma acima citada. Destarte, NÃO 

HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE O CREDOR VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO 

DEVEDOR. 4. Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. 

Condeno o recorrente em custas, cuja exigibilidade fica sobrestada na 

forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia do 

requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem 

apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. 

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. WANESSA MORAIS SANTOS 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. PONTES E 

LACERDA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000768-91.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADRIANA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha sido intimada para se manifestar, 

permaneceu inerte. Consta ainda, conforme certidão que a parte 

promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: 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. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. No 

mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA 

SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO 

PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, 

DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, por alegada 

inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, independente de ser a parte 

interessada ou seus sucessores intimados pessoalmente. Não se aplica, 

portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do CPC" (Fernando da Costa 

Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 333). 2. No caso dos autos, 

foram desconstituídas as penhoras iniciais (fls. 101) e contra essa 

decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, tendo tentada a penhora 

on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante disso, o juízo determinou a 

intimação para manifesar em cinco dias acerca do prosseguimento do feito 

(fls. 105), tendo o advogado sido regularmente intimado, permanecendo 

inerte por quase um ano. Ademais, a parte interessada, que deve ser ativa 

nos juizados especiais, permaneceu mais de ano sem comparecer aos 

autos, eis que antes desse despacho já estava ausente do processo. 3. A 

extinção do processo, neste caso, pode se dar até mesmo pelo dispositivo 

do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei 9.099/95, eis que não encontrados 

bens penhoráveis e nem a parte interessada indicou outros bens à 

penhora. O processo não pode ficar indefinidamente no aguardo de 

surgirem bens penhoráveis, segundo a norma acima citada. Destarte, NÃO 

HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE O CREDOR VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO 

DEVEDOR. 4. Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. 

Condeno o recorrente em custas, cuja exigibilidade fica sobrestada na 

forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia do 

requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem 

apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. 

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. WANESSA MORAIS SANTOS 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. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-89.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA MARIA MARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000309-89.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SIMONE DE OLIVEIRA 

DUARTE REQUERIDO: VALQUIRIA MARIA MARIN Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO 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. (negritei e destaquei). 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. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

o artigo §1º do art. 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, daí estabelecer no art. 3º da Lei de regência, que 

o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, significando que 

naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa 

para o desate da questão. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais apurada (perícia técnica/contábil). 

Neste diapasão, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para 

processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o 

próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade, assim compreendidas: “Art. 3º o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas”: I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) 

vezes o salário mínimo; II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código 

de Processo Civil; III – ação de despejo para uso próprio; IV – “as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo.” (grifei e negritei). Nesse sentido: INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE 

PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA PELO JUIZADO 

INCOMPETENTE MOSTRA-SE O JUIZADO ESPECIAL QUANDO A 

COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE NUNCA ESTÁ LIGADA À QUALIDADE 

DO DIREITO, MAS À DIFICULDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO, 

REVELA-SE, NÃO PODENDO A QUESTÃO SER RESOLVIDA SEM A 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA (APRECIAÇÃO POR PROFISSIONAL 

TÉCNICO-ESPECIALIZADO) CONSIDERANDO-SE A NECESSIDADE DE 

VERIFICAÇÃO DA FALSIDADE DAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, OBJETIVANDO EXTRAIR A 

CERTEZA DE TEREM SIDO AS REFERIDAS COMPRAS REALIZADAS OU 

NÃO PELO RECORRENTE. ART. 51, II, DA LEI Nº. 9099/95. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. TJDF - Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal; Número do Acórdão: 222162; Número do Processo: 

20050710011857ACJ; Órgão do Processo: Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Espécie do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL; Relator do Processo: ALFEU 

MACHADO; Data de Julgamento: 10/08/2005; Data de Publicação: 

05/09/2005; Página de Publicação: 143; Unidade da Federação: DF. (grifei 

e negritei). CIVIL - CDC - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE 

REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA 

-IMPOSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA PELO JUIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. INCOMPETENTE É O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, QUANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA EXIGE A 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DELIMITAR A 

RESPONSABILIDADE DAS PARTES. TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal; Número do Acórdão: 245148; Número do Processo: 

20050110851939ACJ; Órgão do Processo: Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Espécie do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL; Relator do Processo: JESUÍNO 

APARECIDO RISSATO; Data de Julgamento: 10/05/2006; Data de 

Publicação: 25/05/2006; Página de Publicação: 169; Unidade da 

Federação: DF. (grifei e negritei). CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. CELULAR. 

OXIDAÇÃO DA PLACA. ORIGEM DO PROBLEMA. PERÍCIA TÉCNICA. 

NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUÍZADOS ESPECIAIS. 1 - OS JUIZADOS ESPECIAIS TÊM POR PRINCÍPIOS 

INFORMADORES A CELERIDADE E SIMPLICIDADE, ESTANDO ADSTRITOS 

À CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS DE 

MENOR COMPLEXIDADE. 2 - PARA SE DETERMINAR A ORIGEM DA 

OXIDAÇÃO DA PLACA DE TELEFONE CELULAR, SE DECORRENTE DE 

VÍCIO DO PRODUTO OU DE FATO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO 

CONSUMIDOR, NECESSÁRIO REALIZAR-SE PERÍCIA, TORNANDO A 

CAUSA COMPLEXA E AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS PARA SEU JULGAMENTO. PRELIMINAR RECONHECIDA. 

SENTENÇA CASSADA. TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal; 

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL; Número 

do Processo: 20051010021685ACJ; Unidade da Federação: DF; Número 

do Acórdão: 242245; Data de Julgamento: 14/03/2006; Órgão do 

Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F.; Relator: SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA; Data de 

Publicação: 24/04/2006; Página de Publicação: 159. (grifei e negritei). 

DISPOSITIVO Assim sendo, reconhecendo a necessidade de prova 

pericial, tem-se o ensejo à incompetência absoluta dos Juizados Especiais 

para conhecer e julgar os pedidos formulados neste processo, JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 51, II, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 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. WANESSA MORAIS SANTOS 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. 

PONTES E LACERDA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000277-47.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALENITA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES EDIO MARTINS (RÉU)

VILMA NUNES MARTINS (RÉU)

MARCELO MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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POXORÉU DESPACHO VISTO Cuida-se de ação de usucapião de imóvel 

rural proposta por ALENITA MARIA DO SANTOS em face de MARCELO 

MIRANDA E OUTROS, em que, dentre os requerimentos, a autora postula 

pelo apensamento da presente demanda àquela de nº 

1255-22.2010.811.0014 (Código 28750). Pois bem. A Resolução nº 

03/2018, em seu art. 13, dispõe que: "Art. 13. No primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I - o processo principal já 

estiver baixado; II - se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral de Justiça". No caso dos autos, exsurge-se que a 

presente ação é conexa àquela que a demandante pretende o 

apensamento, no entanto, não observou o precitado dispositivo quando do 

ajuizamento da contenda, de modo que deve incidir o disposto no § 2º do 

suso art. 13: "§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto 

no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do 

processo, intimando-se a parte autora para providenciar a correta 

distribuição na forma física". Deste modo, com fundamento no art. 13, § 2º, 

da Resolução nº 03/2018 DETERMINO o arquivamento do presente 

procedimento, porquanto distribuído em desacordo com a mencionada 

distribuição. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

providenciar a distribuição da ação de forma física, de maneira a 

possibilitar o apensamento com o feito conexo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 20 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70257 Nr: 587-41.2016.811.0014

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: UPdS, JCPdS, JGPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:MT/ 12.562

 Processo nº 587-41.2016.811.0014 (Código 70257)

VISTO,

Primeiramente, considerando a manifestação do dativo nomeado à 

requerida, conforme fl. 45/48, corrijo o valor anteriormente arbitrado e, 

deste modo, ARBITRO o valor de 07 (sete) URH ao mesmo, conforme 

tabela de honorários advocatícios da OAB/MT.

Ademais, tendo em vista que o ultimo estudo realizado fora no ano de 

2016, DEFIRO o pedido ministerial e DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial, pela equipe multidisciplinar do juízo, no domicilio da avó 

materna e do genitor dos menores, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

aportar aos autos relatório.

Por conseguinte, considerando que o feito está em ordem, não há 

preliminares a serem analisadas, nem irregularidades a serem sanadas, 

motivo pelo qual DECLARO-O saneado.

DEFIRO a produção de prova testemunhal, bem como a colheita do 

depoimento pessoal da parte autora.

Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 

de julho de 2018, às ¬¬¬13h30min (MT).

INTIMEM-SE as partes informando que terão o prazo de 10 (dez) dias para 

depositarem o rol de testemunhas no feito, sob pena de preclusão.

Ademais, nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUE-SE o advogado da 

parte requerida para que intime as testemunhas por ele arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66999 Nr: 676-98.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Distribuidora de Carnes Lda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse influxo de ideias, diante da possibilidade da penhora de cotas 

sociais, uma vez que integram o patrimônio pessoal do devedor, DEFIRO o 

pedido do exequente de fls. 85/87v e, por conseguinte, DETERMINO seja 

oficiado à Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (Primacredi) 

a fim de que seja perfectibilizada a penhora da conta capital do 

executado.Sendo realizada a penhora, INTIME-SE o executado para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, opor embargos.Caso decorrido o prazo in 

albis, INTIME-SE, desde logo, o credor para que diga a forma que pretende 

a expropriação do bem.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-51.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR HENRIQUE CAMARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POKER VIAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 8010232-51.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimaro 

Promovente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. POXORÉO, 28 de 

junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010072-31.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BATISTA BATEMARQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GILSON PEREIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISABETE ALVES LEITE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELAINE REGINA SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010072-31.2013.8.11.0014. EXEQUENTE: GERALDO BATISTA 

BATEMARQUE EXECUTADO: CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

VISTO, Cuida-se de petitório de id 125711588, em que a parte executada 

apresenta recurso inominado contra a sentença de id 12150532, que 

rejeitou os embargos à execução apresentados, ante o não cabimento do 

mesmo no presente rito, entendo ser inovação processual. Pois bem. De 

início, início quanto ao Recurso Inominado almejado NÃO CONHEÇO por 

entender o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do 

mesmo, ante o transito em julgado da decisão proferida pela turma 

julgadora no id 7148491. Por fim, considerando o petitório de id 12309194, 

DEFIRO o pedido da parte exequente para DETERMINAR a transferência 

dos valores penhorados para a conta informada no petitório, bem como 

acolho o pedido do causídico e majoro os honorários advocatícios para 05 

(cinco) URH. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Poxoréu – MT, 26 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-17.2016.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (EXEQUENTE)

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010189-17.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: ADOLFO FERNANDES CATALA 

NETO, OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

EXECUTADO: EDILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença intentado OFERTÃO – INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA – EPP, neste ato 

representado por ADOLFO FERNANDES CATALÁ NETO em face de 

EDILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, todos devidamente qualificados 

nos autos. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a o exequente 

na certidão de id 13621558, pugna pela suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação do executado, com fulcro no artigo 139, IV do Código de 

Processo Civil, tendo em vista não ter conhecimentos de bens do devedor 

para penhora. Pois bem. Tem-se que a parte exequente não demonstrou 

nos autos quais diligências realizou para fins de descobrir eventuais bens 

que o executado possui, obstando, portanto, que este juízo realize a 

constrição pretendida, eis que tal providência é somente cabível quando 

esgotadas, comprovadamente, as diligências empreendidas pela parte 

interessada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de id 

13621558. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

20 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-26.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (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: 

1000065-26.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, De início, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente, ante a não 

oposição de embargos pelo Estado de Mato Grosso. 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. Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a 

Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 20 de 

junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-83.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA (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: 

8010204-83.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA JOSE FERREIRA 

PEREIRA EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME VISTO, 

Cuida-se o petitório de id. 10912816 de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pela parte requerente, ante a alegação de que a 

requerida não procedeu a entrega do certificado de conclusão, conforme 

determinado na sentença de id 7213460, bem como requer ainda a 

penhora on-line da multa fixada pelo descumprimento. Verifica-se no id 

12490632, que o valor da multa fixada já perfaz a quantia de R$ 79.414,01 

(setenta e nove mil quatrocentos e quatorze reais e um centavo). Pois 

bem. Exsurge-se na certidão de id 12490460 que a parte requerida foi 

devidamente intimada da Sentença por AR – Aviso de Recebimento 

conforme id 7213470, bem como do despacho de id 8076177, através 

também de AR de ID 8861759, e até a presente momento manteve-se 

inerte, em todos os atos processuais destes autos. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de penhora on-line formulado pela requerente, ante a possível não 

ciência da sentença por parte da requerida eis que não se sabe se a 

pessoa que assinou o AR faz parte do quadro de funcionários da 

empresa requerisa, e DETERMINO seja expedido o envio de carta 

precatória para o endereço constante no id 8861759, para que seja 

realizada a intimação pessoal do responsável legal, para o cumprimento da 

sentença id 7213460, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

majoração da multa fixada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 28 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-14.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES MARCELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 8010228-14.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Promovente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. POXORÉO, 28 de 

junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-55.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR DALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000270-55.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ORLANDO CESAR DALBERTO 

REQUERIDO: FABIO JOSE FERREIRA DE MELO VISTO, Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e indenização por 

danos morais, ajuizada por ORLANDO CESAR DALBERTO em face de 

FÁBIO FERREIRA MELO, todos devidamente qualificados nos autos. Narra 

o autor, em apertada síntese, que foi proprietário de uma motocicleta 

marca Honda/CG 125 Titan KS, placa JZI-8063, RENAVAM 0776875728, 

cor prata, ano 2001/2002. Discorre que em 06 de outubro de 2014, vendeu 

ao requerido a motocicleta, e assinou o recibo autorizando o réu a fazer a 

transferência do veículo dentro do prazo legal de 30 dias a partir da data 

de assinatura do recibo Assevera que após passado 05 (cinco) anos da 

transação de compra e venda o réu não efetuou a transferência, e não 

pagou os documentos, bem como os encargos e multas junto ao 

Detran/MT, e que em 20 de novembro de 2016, foi surpreendido por várias 

multas emitidas pelo Detran, com notificação de autuação de infração 

sobre a motocicleta, que era conduzida pelo requerido. Com a inicial juntou 

cópia dos documentos pessoais, documento de recurso administrativo 

junto ao Detran/MT, documentos de notificação do requerido e documentos 

de extrato do veículo junto ao Dentran/MT. Pois bem. De início, é consabido 

que para a concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a 

demonstração da 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 almejada. Isto 
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porque, ao compulsar os autos, em que pese as alegações aventadas 

pelo autor, inexistem no bojo do feito documentos que, ainda que 

minimamente, atestem a realização da venda da motocicleta, ou, quiçá a 

comunicação de autorização da transferência de propriedade de veículo 

automotor junto ao Departamento de Trânsito Estadual. No mais, é pacífico 

que, a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo 

automotor cabe ao comprador e, não ao vendedor, mas no presente caso 

o requerente não demonstrou nos autos a prova de transferência do 

veículo com a assinatura do recibo devidamente reconhecido no cartório. 

Assim, tendo o autor descurado em trazer ao feito provas mínimas acerca 

dos fatos constitutivos do direito que alega fazer jus, não há como 

conceder a tutela de urgência vindicada, vez que não preenchidos os 

requisitos autorizadores. Neste particular, vejamos o seguinte aresto, 

mutatis mutandi: “A antecipação de tutela exige a prova inequívoca capaz 

de convencer da verossimilhança da alegação, bem como da possibilidade 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente qualquer um dos 

requisitos estabelecidos no artigo 273 do Código de Processo Civil, a 

antecipação de tutela deve ser indeferida”. (AI 39724/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, 

Publicado no DJE 15/10/2015). 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. 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, 20 de 

junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-39.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOPHIA SANCHES RAMAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000284-39.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA SOPHIA SANCHES 

RAMAL REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c ação de danos morais com 

pedido de liminar ajuizada por MARIA SOPHIA SANCHES RAMAL, em face 

de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- 

PADRONIZADOS NPL I, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois 

bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender 

aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá 

a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que 

não é o caso dos autos. Isto porque, a parte requerente junta como 

comprovante de residência, fatura de energia elétrica em nome de pessoa 

estranha ao processo, sem, contudo, justificar tal deliberação. Imperioso, 

portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado 

Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos comprovante idôneo de residência nesta Comarca, ou justificar, 

mediante a declaração necessária, a apresentação daquele em nome de 

terceira pessoa, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 25 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-88.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010193-88.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA EXECUTADO: MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por SHIRLEI 

BATEMARQUE PEREIRA, em que esta compareceu aos autos, pugnando 

seja realizada penhora online da quantia de R$ 14.898,56 (quatorze mil 

oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), via sistema 

Bacenjud, uma vez que a parte executada MARIA DA PAZ FERREIRA 

MOURA RODRIGUES, CPF nº 459.484.371-91, ainda não adimpliu o débito 

que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se dessume de todo o 

processado, a parte exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, 

motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas 

contas do executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar 

conhecimento que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de 

penhora dos numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos 

ou aplicações financeiras até o valor da dívida executada. O legislador, 

buscando ampliar o grau de satisfatividade da tutela executiva, possibilitou 

ao juiz tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, até o valor 

indicado na execução, mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se 

que o critério utilizado pelo legislador é de encontrar a forma mais célere 

para o adimplemento da obrigação, atentando-se para o fato de que o 

dinheiro ocupa o primeiro lugar, tendo preferência absoluta. Nesse 

sentido, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a serem 

penhorados, aliado ao fato também inconteste de que os devedores, 

devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo in albis sem efetuar 

o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora online. Ademais, o 

princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em 

consonância com o princípio da utilidade da execução para o credor. Em 

observância a ambos, a penhora sobre valores depositados em conta 

corrente, além de privilegiar o credor, certamente beneficiará o devedor, 

que não terá que arcar com as custas de avaliação do bem, edital de 

intimação de leilão, e demais diligências. Diante do exposto, não sendo 

necessário o exaurimento das diligências para se encontrar bens do 

executado passíveis de penhora, aliado ao fato de que “dinheiro” 

encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de penhora 

online, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da 

parte executada MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES, CPF nº 

459.484.371-91, até o limite de R$ 14.898,56 (quatorze mil oitocentos e 

noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do cálculo 

apresentado pela parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistemas Bacenjud. Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. 

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos. Aportado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-62.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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JEYNNIFFER XAVIER SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000276-62.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JEYNNIFFER XAVIER SOUZA 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTO, Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido 

de tutela antecipada ajuizada por JENNIFFER XAVIER SOUZA DA SILVA, 

em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA ambos devidamente qualificados 

nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais 

deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código 

de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente junta como comprovante de residência, fatura 

de energia elétrica em nome de pessoa estranha ao processo, sem, 

contudo, justificar tal deliberação. Imperioso, portanto, a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência nesta Comarca, ou justificar, mediante a declaração 

necessária, a apresentação daquele em nome de terceira pessoa, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

20 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-56.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (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 SENTENÇA Processo: 

1000117-56.2017.8.11.0014. REQUERENTE: VALERIA FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

VALÉRIA FERNANDES DE SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificadas nos 

autos. No id 13857793, consta que as partes chegaram a um acordo em 

que a promovida pagará a título de indenização a quantia de R$ 4.800,00 

(quatro mil e oitocentos reais) para a promovente, em apenas uma parcela 

a ser paga até o dia 04/07/2018, mediante depósito na conta corrente: 

12095-2, agência 0553-3, de titularidade de Elson Sousa Miranda, bem 

como consta ainda do presente acordo em que a promovida se 

compromete a cancelar o contrato n.º 0000161453201510 com 

vencimento em 05/11/2015 no valor e R$ 11,26, incluso em 01/03/2017 da 

UC n.º 6/161453-6. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio nos e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no ID nº 

13857793, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade 

processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 

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.: 72387 Nr: 2328-25.2017.811.0033

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSDS, ASDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - OAB:22.149 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 70, intimo a parte 

autora para que, no prazo legal, impulsione o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80145 Nr: 1614-31.2018.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 2591-28.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:MT 2295

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 127, intimo a parte 

autora para que, no prazo legal, impulsione o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80222 Nr: 1650-73.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA AMORIM, JORGE 

OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Intimo a parte autora para retirar a carta precatória expedida ou realizar o 

seu preparo para devida distribuição no juízo deprecado, bem como para 

providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais). Outrossim, informo que o valor mencionado 

deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57438 Nr: 2620-15.2014.811.0033

 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: JORGE AFONSO BOTH, EVANIRDES FRANCISCA BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

PAULO SÉRGIO DA COSTA, DALTOMIR GONÇALVES, AMARO VICENTE 

DA SILVA, JOCINETE DE SOUZA PANTOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 CERTIDÃO

Intimo os autores, por meio de seu advogado, para que apresente, no 

prazo legal, os documentos solicitados pelo CRI para o devido 

cumprimento do mandado de averbação, conforme informado no 

documento às fl. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61312 Nr: 2371-30.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte inventariante, 

bem como os respectivos herdeiros, por meio de seu(s) advogado(s), 

para apresentarem manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 636/637 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75259 Nr: 3517-38.2017.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Móveis Dutone Ltda., , ANTONIO 

CARLOS FURIO, MARIA VANDA FAVERO FURIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 282-34.2015.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA MATUE 

MIYABARA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista que a tentativa de conciliação entre as partes restou 

infrutífera, intimo os autores para manifestarem-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60549 Nr: 1794-52.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCUOS LTDA, 

WHELIA CASSIA DE LIMA CARDOSO FÉLIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL, DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT

 Intimo a embargante para que, no prazo legal, apresente impuganação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23685 Nr: 908-63.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A, AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELISEU JOSE 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525, RONIMARCIO 

NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A/MT

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 1649, intimo a parte 

autora para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63654 Nr: 951-53.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCENOR LUIZ ZILIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO 

DEMOCRATAS DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

que cumpra voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, 

conforme artigo 523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 

10% sobre o valor do débito. Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 
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523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64733 Nr: 1517-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Outrossim, 

informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8657 Nr: 435-53.2004.811.0033

 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: PATRÍCIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LUIZ ZANCANARO, RUI 

CHRISTÓFOLLI, ALCENOR LUIZ ZILIOTTO, AÉCIO FLÁVIO DE PAULA, 

JOAREZ FOELLMER RAMBO, MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES 

- OAB:6730/MT, Marlene Maria Rossignoli - OAB:2515-A, OLIVÉRIO 

GARCIA FLORES FILHO - OAB:143.426/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO FLÁVIO DE PAULA - 

OAB:2831/PR, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, JAIR 

KAUFFMAN - OAB:17421/MT, JOSIANE DE OLIVEIRA - OAB:23.925 

OAB/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949/MT, LUIZ 

PEDRO FRANZ - OAB:14594/MT, MAITÊ M. S. SANTOS BENEVIDES - 

OAB:21.954 MT/OAB, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT, 

RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 3. Transcorrido o prazo, independentemente de conclusão, intimem-se os 

patronos dos litigantes para manifestarem interesse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8657 Nr: 435-53.2004.811.0033

 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: PATRÍCIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LUIZ ZANCANARO, RUI 

CHRISTÓFOLLI, ALCENOR LUIZ ZILIOTTO, AÉCIO FLÁVIO DE PAULA, 

JOAREZ FOELLMER RAMBO, MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES 

- OAB:6730/MT, Marlene Maria Rossignoli - OAB:2515-A, OLIVÉRIO 

GARCIA FLORES FILHO - OAB:143.426/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO FLÁVIO DE PAULA - 

OAB:2831/PR, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, JAIR 

KAUFFMAN - OAB:17421/MT, JOSIANE DE OLIVEIRA - OAB:23.925 

OAB/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949/MT, LUIZ 

PEDRO FRANZ - OAB:14594/MT, MAITÊ M. S. SANTOS BENEVIDES - 

OAB:21.954 MT/OAB, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT, 

RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, para manifestarem-se 

nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56169 Nr: 1737-68.2014.811.0033

 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: ALTAMIR FLORES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACULERE AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVEIRA 

MARTINS - OAB:254.253/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 b) Após, intimem-se os patronos das partes, inclusive os confinantes, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem, de forma fundamentada, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76578 Nr: 4019-74.2017.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST Administração de Bens Próprios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:266.894-A, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 b) Após, intime-se o Exequente, via DJe, para que efetue o recolhimento 

do valor apresentado pelo profissional, no prazo de 05 (cinco) dias, 

liberando-se 50% do valor ao perito nomeado no início dos trabalhos e o 

restante após a apresentação do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 13233 Nr: 2571-86.2005.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO SOUZA PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PERTILE BORDA - 

OAB:21017/O

 Vistos etc.

1. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 

(treze) de novembro de 2018, às 15h30min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) RETIFIQUE-SE a capa dos autos e Sistema Apolo, fazendo-se constar o 

nome dos advogados do réu.

b) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) e 

a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação (fl. 174).

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

c) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

d) CIÊNCIA ao Ministério Público.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62667 Nr: 449-17.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR DE SOUZA CASTRO, ELIZEU DE 

SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 .No mesmo ato, proceda-se a citação do denunciado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 406, caput), 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à suas defesas, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (artigo 406, § 3º, do CPP).Conste no mandado de citação, que 

o oficial de justiça deverá, indagar ao acusado(a) seu endereço 

atualizado, inclusive telefone, se possível e, obrigatoriamente, nos termos 

do artigo 1.373 da CNGC, se o acusado(a) possui ou pretende constituir 

advogado ou se deseja um defensor dativo para patrocinar a sua defesa. 

Se o(a) acusado(a) manifestar que possui advogado deverá ser 

informado o nome deste na certidão. Todavia, se o(a) acusado(a) 

manifestar que não tem condições econômicas para constituir advogado 

ou se decorrer o prazo para oferecimento da defesa sem indicação de 

advogado, desde já, nomeio a Defensoria Pública para atuar nos 

interesses do(a/s) acusado(a/s).Consigno, ainda que o Sr. Oficial de 

Justiça deverá citar/intimar o denunciado, e fazer a leitura de todo o 

conteúdo desta decisão ao indiciado para o cumprimento de todas as 

medidas cautelares, sob pena de, em caso de descumprimento, serem 

decretadas outras medidas cautelares, bem como sua imediata prisão 

preventiva.b)INTIME-SE, via DJe, o advogado subscritor da petição de fls. 

191/198, do inteiro teor da presente decisão.c)CIÊNCIA ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26413 Nr: 286-47.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: ILENA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da Requerente para, em 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre o pedido formulado pelo INSS às fls. 

124/124-verso, acompanhado do extrato processual de fls. 

125/125-verso.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-75.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA TAVARES (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)

 

Outrossim, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-75.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS ZERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DAVID LINS PAIXÃO (TESTEMUNHA)

VALDIVINO CASADO (TESTEMUNHA)

LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

SILVIA REGINA (TESTEMUNHA)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo já estipulado, apresentar os 

memoriais finais.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22749 Nr: 223-37.2011.811.0049

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRO, GOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados da parte requerente 

acerca da petição de fls. 119/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42469 Nr: 2175-17.2012.811.0049

 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: MARINA DELLA COLLETA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA TORRES, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGÚ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:25577/GO

 Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça com acórdao, 

nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos 

para intimação da requerente, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, so pena de envio ao 

arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42561 Nr: 2274-84.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA DE QUEIROZ CAMPOS MORAES, 

ALARICO GARCIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerente acerca 

da Carta Precatória de fls. 119/120 com a diligência negativo do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22592 Nr: 121-15.2011.811.0049

 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: DALVINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 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 a se manifestar no 

prazo legal acerca da petição de fls. 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65402 Nr: 1169-62.2018.811.0049

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LAMARTINE HAYNE DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:41.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de revisão e/ou exoneração de alimentos com pedido de 

tutela de evidência interposta por Brasilino Carlos Dias Neto em relação ao 

menor J. P. D. neste ato representado por sua genitora Marcia Santos 

Piedade todos devidamente qualificados nos autos.

O autor relata ter firmado acordo com a requerida referente a prestações 

alimentícias destinadas ao menor.

No entanto, afirma que obteve uma redução significativa em sua renda 

mensal, de modo que o valor acordado restou oneroso ao requerente.

É o relatório.

DECIDO.

Recebo a inicial.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Defiro ainda o pedido contido no item “b”, de modo que seja realizado o 

apensamento da presente demanda ao feito que tramita sob o código n° 

52544.

Tendo em vista que se trata de pedido envolvendo interesse de menor, 

dê-se vista ao Ministério Público.

Quanto ao pedido contido no item “a”, deixo de aprecia-lo 

momentaneamente.

Após, volva-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59637 Nr: 1021-85.2017.811.0049

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A. BARTNIK MOVEIS ME, LAUDIR ANTÔNIO BARTNIK, 

MARIA ARLETE RIBEIRO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Pois isso, JULGO EXTINTO os presentes embargos, com fulcro no art. 

917, §4° inciso II do CPC, ante a ausência de memorial de cálculo não 

apresentado pela parte embargante. Condeno a embargante em 

honorários advocatícios sucumbências, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85 do CPC. Com 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas e anotações 

necessárias.Custa se houverem, pela embargante, uma vez que, 

inexistem nos autos lastro probatório da condição de hipossuficiente do 

embargos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila Rica/MT, 26 de 

junho de 2017.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55978 Nr: 1963-54.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNA APARECIDA DA SILVA CIRINO, JÂNIO 

CARLOS MOREIRA DA SILVA, ISMAEL CARMO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o patrono da 

requerente, com a finalidade quanto à Certidão de fl. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 2426-59.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A ALVES COSTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) da parte requerente 

acerca da certidão do Srº Oficial de Justiça: " CERTIFICO, e dou fé, em 

cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, extraído 

dos autos da Ação Cível, processo/código nº 62365, na qual figuram como 

requerente SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e como requerido M. 

A. ALVES COSTA ME que nesta data me dirigi À Prefeitura local para obter 

informações quanto a firma executada e então, fui informado que a firma 

executada está inativa a muito tempo e suspensa. Ante ao exposto DEIXEI 

de proceder o ARRESTO determinado e devolvo o mandado à Segunda 

Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45660 Nr: 2667-72.2013.811.0049

 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): MURARO TRANSPORTES LTDA ME, ZILMAR 

MURARO, GRACIOLINO SCALCON MURARO, ROSIMEIRE DE SOUZA 

GUEDES MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 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.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31599 Nr: 1622-12.2012.811.0035

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca da impossibilidade de implantação do benefício em 

virtude do óbito da parte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-14.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA ROCHA TAVARES OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima nominadas. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante o acordo entabulado entre as partes em relação à esta 

demanda, a extinção do processo, com resolução de mérito, é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

EXTINGO os presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, “b” do Código de Processo Civil. traslade-se copia do acordo e da 

presente homologação aos autos cod 13224. Sem custas e honorários 

(art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se imediatamente o transito em julgado 

(artigo 1000, § unico do CPC), após arquivem-se. Às providencias. 

Cumpra-se. ________________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-14.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA ROCHA TAVARES OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima nominadas. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante o acordo entabulado entre as partes em relação à esta 

demanda, a extinção do processo, com resolução de mérito, é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

EXTINGO os presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, “b” do Código de Processo Civil. traslade-se copia do acordo e da 

presente homologação aos autos cod 13224. Sem custas e honorários 

(art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se imediatamente o transito em julgado 

(artigo 1000, § unico do CPC), após arquivem-se. Às providencias. 

Cumpra-se. ________________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30864 Nr: 366-23.2013.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno do Reis Moreira 

- OAB:5767, Homero Humberto Marchezan Auzani - OAB:MT6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lúcia Gomes - OAB:84.206/SP

 Cód. 30864

Decisão

Defiro os pedidos contidos às fls. 57/57, vº, para determinar a correção 

da autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO” como o nome da ação.

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez) por cento sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, 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 (art. 525 do 

NCPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código.

 Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20849 Nr: 991-62.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Aires de Melo - 

OAB:11.761/CE, Alexandre Aguiar Maia - OAB:10.072/CE

 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 exequente, por 

meio de seu advogado, a proceder o devido recolhimento das custas de 

distribuição da carta precatória expedida, conforme ofício de fls. 179.

Comarca de Apiacás

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-73.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MORILHA DE RAMOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 
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item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar o Promovente, 

por intermédio de seu procurador para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação. APIACÁS, 28 de junho de 2018. JUDITE 

ANSCHAU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE APIACÁS E INFORMAÇÕES: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, 977, 

CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 - TELEFONE: (66) 35931501

Comarca de Araputanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-23.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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 ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010339-23.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Motivo 

pelo qual INTIMO o requerente para, querendo, opor contrarrazões. 

ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 MÁRIO 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: 8010249-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-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 ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado. ARAPUTANGA, 27 de junho de 2018 JUSCENIL ALVES DE 

ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 8010249-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-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 ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado. ARAPUTANGA, 27 de junho de 2018 JUSCENIL ALVES DE 

ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000023-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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 ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade de 

Embargos de Declaração Processo: 1000023-36.2017.8.11.0038; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que 

os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente. Motivo pelo 

qual INTIMO a parte contrária para, querendo, impugnar. ARAPUTANGA, 

28 de junho de 2018 MÁRIO 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: 8010344-45.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RENATA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V G CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 09/05/2018. ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 JUSCENIL 

ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 8010342-75.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 MÁRIO 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-75.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 MÁRIO 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: 8010194-64.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUDI FERNANDES OAB - PR0025051A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 07/05/2018. ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 JUSCENIL 

ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 8010171-21.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade de 

Embargos de Declaração Processo: 8010171-21.2016.8.11.0038; Valor 

causa: R$ 31.620,01; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente. 

INTIMO a parte contrária para, querendo, se manifestar. ARAPUTANGA, 

28 de junho de 2018 MÁRIO 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: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 07/05/2018. ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 JUSCENIL 

ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 07/05/2018. ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 JUSCENIL 

ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 8010292-49.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade de 

Embargos de Declaração Processo: 8010292-49.2016.8.11.0038; Valor 

causa: R$ 32.870,65; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente. 

INTIMO o requerente para se manifestar. ARAPUTANGA, 28 de junho de 

2018 MÁRIO 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: 8010343-60.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 MÁRIO 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: 8010271-73.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NERI APARECIDO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010271-73.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. INTIMO a parte contrária para, 

querendo, se manifestar. ARAPUTANGA, 28 de junho de 2018 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: 8010164-63.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR OAB - MT0019735A 

(ADVOGADO)

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010164-63.2015.8.11.0038; Valor causa: R$ 

16.530,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO] Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que abro vista a parte 

recorrida para apresentar Contrarrazões no prazo legal. ARAPUTANGA, 

28 de junho de 2018 JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) 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: 8010051-12.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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. 8010051-12.2015.8.11.0038 REQUERENTE: EDNALDO DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida 

por EDNALDO DA SILVA ARAUJO em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S/A. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Havendo 

preliminares passo a analisa-las. Indefiro a preliminar de impugnação 

quanto ao pedido de assistência gratuita, uma vez que, o artigo 54 da Lei 

9.099/95, estatui que o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas e o artigo 

55 da mesma Lei, estabelece que a sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Quanto a preliminar de antecipação de 

tutela, a mesma se confunde com o mérito e será analisa em momento 

oportuno. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que possuía uma conta salário junto a 

requerida, para receber seus proventos, contudo, a mesma já foi 

cancelada em razão da dispensa de seus serviços pela empresa, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, uma 

vez que não há débitos em aberto. Trouxe prova de suas alegações. 

Liminar deferida determinando a exclusão do nome da parte autora dos 

órgãos restritivos de crédito (id. 5358206). Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 

irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a 

referida cobrança é oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas nas informações constantes 

em seu banco de dados o que foi oportunamente impugnado pela parte 

autora. A requerida alega que a negativação se deu em virtude de 

contrato CDC E CARTÃO DE CRÉDITO, tendo anexado o contrato assinado 

pelo autor, no entanto, tal documento mostrou-se incapaz de demonstrar a 

dívida cobrada pela requerida, não justificando os valores negativados. A 

requerida alega que há débitos referente a cartão de credito, contudo, não 

anexa nenhum documento capaz de comprar que o autor utilizou tais 

serviços e possui os débitos cobrados. 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. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 
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produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. 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); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - TORNAR DEFINITIVA a DECISÃO 

proferida em um exame sumário que antecipou os efeitos da tutela (id. 

5358206); - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico, assim como 

o(s) débito(s) dele decorrentes em relação ao(à) reclamante, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) 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 parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

7.000,00 (sete 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 da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 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 Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 15 de abril de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-12.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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. 8010051-12.2015.8.11.0038 REQUERENTE: EDNALDO DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida 

por EDNALDO DA SILVA ARAUJO em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S/A. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Havendo 

preliminares passo a analisa-las. Indefiro a preliminar de impugnação 

quanto ao pedido de assistência gratuita, uma vez que, o artigo 54 da Lei 

9.099/95, estatui que o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas e o artigo 

55 da mesma Lei, estabelece que a sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Quanto a preliminar de antecipação de 

tutela, a mesma se confunde com o mérito e será analisa em momento 

oportuno. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que possuía uma conta salário junto a 

requerida, para receber seus proventos, contudo, a mesma já foi 

cancelada em razão da dispensa de seus serviços pela empresa, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, uma 

vez que não há débitos em aberto. Trouxe prova de suas alegações. 

Liminar deferida determinando a exclusão do nome da parte autora dos 

órgãos restritivos de crédito (id. 5358206). Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 

irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a 

referida cobrança é oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Após análise percuciente dos 
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elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas nas informações constantes 

em seu banco de dados o que foi oportunamente impugnado pela parte 

autora. A requerida alega que a negativação se deu em virtude de 

contrato CDC E CARTÃO DE CRÉDITO, tendo anexado o contrato assinado 

pelo autor, no entanto, tal documento mostrou-se incapaz de demonstrar a 

dívida cobrada pela requerida, não justificando os valores negativados. A 

requerida alega que há débitos referente a cartão de credito, contudo, não 

anexa nenhum documento capaz de comprar que o autor utilizou tais 

serviços e possui os débitos cobrados. 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. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. 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); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - TORNAR DEFINITIVA a DECISÃO 

proferida em um exame sumário que antecipou os efeitos da tutela (id. 

5358206); - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico, assim como 

o(s) débito(s) dele decorrentes em relação ao(à) reclamante, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) 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 parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

7.000,00 (sete 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 da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 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 Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 15 de abril de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-43.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAR o 

Exequente para tomar ciência da juntada de comprovante de pagamento 

da condenação (ID 13628053) e requerer o que entender de direito. 

MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-52.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MARIA CANDIDA DE MELO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (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. 8010167-52.2014.8.11.0038 REQUERENTE: EDNEIA MARIA CANDIDA DE 

MELO COELHO REQUERIDO: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente 

pugnou pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por 

localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora online/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a 

fim de que requeira(m) em prosseguimento e indique(m) bens passíveis de 

penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 

9099/1995. 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, 17 de abril de 2018 - 21:31:17. (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.: 44678 Nr: 628-40.2014.811.0026

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de INTIMAR o nobre Conselho 

requerente, na pessoa de causídico constituído, via Dje, acerca da 

Penhora Positiva de valores junto a Conta bancária do Demandado, bem 

como acerca da certidão de comparecimento do mesmo neste juízo, 

devendo manifestar-se e/ou Requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18511 Nr: 413-40.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdA&CL, OJdA, MLCdA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo do cumprimento da decisão retro, considerando que os 

veículos encontrados no Sistema RENAJUD estão com restrição de 

alienação fiduciária, o que inviabilizou restrição por este juízo, INTIME-SE a 

parte credora/exequente através de seu advogado, via DJe, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40810 Nr: 792-73.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdC-

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD e, subsidiariamente, 

o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema RENAJUD e INFOJUD o 

caso o primeiro reste infrutífero.

 1.1. Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade 

com artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e 

seguintes da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

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, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

1.2. 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, “c” 

anterior.

2. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 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, deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização 

do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

3. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de 

se buscar cópia das últimas três declarações de imposto de renda do 

executado, com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente para 

se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, passando o feito a correr em segredo de 

justiça (art. 477 da CNGC).

3.1. Face ao caráter sigiloso da informação, as declarações deverão ser 

arquivadas em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso 

tão-somente ao advogado das partes.

4. Frustradas todas as diligências anteriores, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, ARQUIVE-SE provisoriamente o 
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feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a 

demandar providência judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 

84/2014 da CGJ.

 5. Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

 6. Decorrido o prazo do item ‘5’ com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e tornem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

 7. Desde logo, DETERMINO que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 

anexados a presente decisão, REMETENDO-SE os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima, procedendo na 

forma do art. 477 da CNGC/MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40810 Nr: 792-73.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdC-

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção a decisão de fl. 64/64, uma vez frustrada 

todas as diligências intentadas por este juízo, INTIMA-SE o exequente para 

indicar bens em nome da parte Executada, no prazo de 05 dias, sob pena 

de arquivamento provisório do feito pelo praza de 01 ano.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-11.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA 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:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010090-11.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes IVONETE 

MARIA DE ALMEIDA e BANCO BRADESCO S.A.. Fundamento e Decido. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Inexistindo preliminares, passo a analise do mérito. 

Sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente inserido nos 

bancos de dados de restrição ao crédito por um débito que desconhece. 

Aduz, outrossim, que tais fatos lhe causaram danos morais. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. Em análise aos 

documentos anexados entendo que não assiste razão a parte autora. 

Como se vê dos documentos anexados com a contestação, a requerente 

efetuou contrato de cédula de crédito bancário, id. 6543669, devidamente 

assinado, contendo seus dados pessoais, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Da mesma forma, evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 1 % e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 1% (um 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, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. À submissão 

do Juíz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

A i s i  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 o presente 

projeto de sentença para que surta seus efeitos legais, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Intime-se e cumpra-se. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 10/2018-DF - TORNAR PÚBLICO o gabarito provisório de 

respostas em conformidade com o Edital nº. 06/2018-DF.

* O Edital n° 10/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N.º 11/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE JUIZ LEIGO COMARCA DE ARIPUANÃ – ESTADO DE MATO GROSSO - 

TORNAR PÚBLICO o GABARITO PROVISÓRIO de respostas da Prova 

Objetiva do Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo.

* O Edital n° 11/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº. 12/2018-DF - TORNAR PÚBLICO o GABARITO PROVISÓRIO de 

respostas do Processo Seletivo para Conciliador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Aripuanã.

 * O Edital n° 12/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 413 de 509



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75997 Nr: 2122-06.2018.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos.

ROSELI ZEFERINO FELIZARDO devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, requereu, com base no artigo 18, da Lei nº 11.340/06, medidas 

protetivas de urgência, em razão das agressões praticadas por JOÃO 

MARCOS DOS SANTOS.

 As medidas pleiteadas foram deferidas por este Juízo (ref. 4).

Conforme certidão constante dos autos (ref. 14), a vítima compareceu 

perante este Juízo e informou não ter mais interesse na manutenção das 

medidas protetivas.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que não há qualquer notícia acerca do 

descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, bem 

como que o agressor não oferece mais nenhuma ameaça à vítima, tendo 

em vista que esta declarou não ter mais interesse na manutenção das 

medidas de proteção (ref. 14).

Diante do exposto, REVOGO as medidas protetivas determinadas no 

presente feito, e, ante a cessação de sua necessidade, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem exame de mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Reputo válidas as intimações feitas no endereço declinado na 

inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74378 Nr: 1076-79.2018.811.0088

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte exequente na pessoa de seu Advogado, a fim 

de que se manifeste acerca da devolução da Carta Precatória com 

certidão negativa (ref. 27), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74697 Nr: 1282-93.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY LENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que efetue o complemento da diligência, uma 

vêz que o ato será cumprido com 2(dois) Oficiais de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51140 Nr: 1903-03.2012.811.0088

 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: EADSGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Averiguação de Paternidade proposta por Eliane Aparecida 

dos Santos Gonçalves Leopolski em desfavor de Janeckson Farias 

Santana.

Determinada a intimação da parte autora, para dar prosseguimento ao 

feito, não foi possível localizá-la (fls.59-v).

Assim, considerando que a parte autora não foi localizada para intimação 

pessoal e encontra-se em local incerto, tenho que se configurou o 

abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 274, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Nos termos do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, arbitro honorários 

advocatícios ao advogado nomeado para propor a presente demanda Dr. 

David Clemente Rudy em 04 (quatro) URH’s, que deverão ser custeados 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas certidões para 

cobrança a requerimento dos interessados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Reputo válidas as intimações feitas 

nos endereços declinados na inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54289 Nr: 913-41.2014.811.0088

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILETE OLIVEIRA SOARES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLY CECCO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de notificação proposta por Josilete Oliveira Soares 

Braga em face de Fabio Oly Cecco Lopes.

 Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

não se manifestou nos autos (fls.22).

O feito encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-88.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO SANDRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARIANO VAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 
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8010066-88.2016.8.11.0088 REQUERENTE: APOLONIO SANDRO GOMES 

REQUERIDO: ANA PAULA MARIANO VAZ Vistos etc. Trata-se de ação de 

locupletamento/enriquecimento ilícito proposta por Apolônio Sandro Gomes 

em desfavor de Ana Paula Mariano Vaz, ambos qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. 

O reclamante ajuizou a presente ação visando à cobrança da quantia de 

R$ 7.451,02 representada por um cheque. A parte reclamada, mesmo 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação (id 9089760 e 9172353). Assim, impõe-se o reconhecimento 

de sua revelia. Desta forma, decreto-lhe a revelia nos termos da lei e, 

consoante o que me faculta o art. 355, I, do Código Processo Civil, entendo 

não haver necessidade de novas provas, razão pela qual passo ao 

julgamento do mérito desta ação. Por oportuno, anoto que os documentos 

acostados aos autos não têm o condão de levar à conclusão diversa 

daquela que aponta a veracidade do alegado pelo reclamante. Sendo os 

elementos comprobatórios suficientes para evidenciar a existência da 

relação entre o requerente e a requerida, e não tendo esta última indicado 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, 

presume-se que verdadeiramente deve a quantia pleiteada e 

consubstanciada na cártula que acompanha a inicial. Demais disso, como 

a contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na 

inicial, a procedência do pedido se impõe. Anoto, ainda, que deve ser 

observado o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto 

à atualização monetária e juros de mora: STJ-0660014) RECURSO 

ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 

INVIABILIDADE. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO 

DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. EM QUALQUER AÇÃO 

UTILIZADA PELO PORTADOR PARA COBRANÇA DE CHEQUE, A 

CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO 

ESTAMPADA NA CÁRTULA, E OS JUROS DE MORA A CONTAR DA 

PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA OU 

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, 

DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI Nº 7.357/1985. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.361.587/MG 

(2013/0002799-2), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 19.10.2016). Diante 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação proposta por APÔLONIO 

SANDRO GOMES em desfavor de ANA PAULA MARIANO VAZ, ambos 

qualificados nos autos, para CONDENAR a requerida a pagar ao 

requerente a importância de R$ 6.823,00 (seis mil e oitocentos e vinte e 

três reais), devidamente acrescida de juros de mora, na ordem de 1% ao 

mês (art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN), a contar da 1º apresentação 

à instituição financeira, na cártula e atualização monetária pela média 

aritmética simples dos índices INPC e IGP-DI, ambos com incidência a partir 

da data da emissão, estampada na cártula apresentada na inicial. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 

9.099/95. Atente-se a Secretaria para o teor do artigo 346, do Código de 

Processo Civil: “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”, bem 

como para o ENUNCIADO 167 do FONAJE: “Não se aplica aos Juizados 

Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu 

for revel - art. 346 do CPC.” Após o trânsito em julgado, a ré deverá 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523 do CPC, sob 

pena de expedição, a requerimento escrito do credor, de mandado de 

penhora e avaliação, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Aripuanã, 17 de maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-09.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCELO NICLOTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010220-09.2016.8.11.0088 REQUERENTE: ROSEMARI GUTKOSKI 

ROSSETTO REQUERIDO: FABIO MARCELO NICLOTE Vistos etc. Trata-se 

de ação de locupletamento/enriquecimento ilícito proposta por Rosemari 

Gutkoski Rossetto em desfavor de Fabio Marcelo Niclote, ambos 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, 

da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante ajuizou a presente ação visando à 

cobrança da quantia de R$ 5.272,44 representada por cinco cheques. A 

parte reclamada, mesmo devidamente citada e intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação (id 8882007 e 8882010). Desta 

forma, decreto-lhe a revelia nos termos da lei, e, consoante o que me 

faculta o art. 355, I, do Código Processo Civil, entendo não haver 

necessidade de novas provas, razão pela qual passo ao julgamento do 

mérito desta ação. Por oportuno, anoto que os documentos acostados aos 

autos não têm o condão de levar à conclusão diversa daquela que aponta 

a veracidade do alegado pela reclamante. Sendo os elementos 

comprobatórios suficientes para evidenciar a existência da relação entre a 

autora e o requerido, e não tendo este último indicado fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da requerente, presume-se que 

verdadeiramente deve a quantia pleiteada e consubstanciada nas cártulas 

que acompanham a inicial. Demais disso, como a contumácia da parte ré 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do 

pedido se impõe. Anoto, ainda, que deve ser observado o atual 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à atualização 

monetária e juros de mora: STJ-0660014) RECURSO ESPECIAL. REEXAME 

DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. EM QUALQUER AÇÃO UTILIZADA PELO PORTADOR 

PARA COBRANÇA DE CHEQUE, A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A 

PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA, E OS JUROS 

DE MORA A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA SACADA OU CÂMARA DE COMPENSAÇÃO. TEMAS DE 

DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI Nº 

7.357/1985. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Especial nº 1.361.587/MG (2013/0002799-2), STJ, Rel. Luis Felipe 

Salomão. DJe 19.10.2016). Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação locupletamento/enriquecimento ilícito proposta por 

ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO em desfavor de FABIO MARCELO 

NICLOTE, ambos qualificados nos autos, para CONDENAR o requerido a 

pagar a requerente a importância de R$ 4.167,81 (quatro mil cento e 

sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), devidamente acrescida de 

juros de mora, na ordem de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, § 1º do 

CTN), a contar da 1º apresentação à instituição financeira, em cada 

cártula e atualização monetária pela média aritmética simples dos índices 

INPC e IGP-DI, ambos com incidência a partir da data da emissão, 

estampada em cada cártula. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. Atente-se a Secretaria 

para o teor do artigo 346, do Código de Processo Civil: “Os prazos contra 

o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial”, bem como para o ENUNCIADO 167 do 

FONAJE: “Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de 

publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel - art. 346 do CPC.” 

Após o trânsito em julgado, a ré deverá cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523 do CPC, sob pena de expedição, a 

requerimento escrito do credor, de mandado de penhora e avaliação, com 

acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da obrigação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Aripuanã, 17 de maio 

de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010216-69.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDENE FURTADO DE GODOY (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010216-69.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: ROSEMARI GUTKOSKI 

ROSSETTO EXECUTADO: ZILDENE FURTADO DE GODOY Vistos etc. 

Tendo em vista o teor da certidão do Oficial de Justiça retro (ID 10861528), 

intime-se a parte exequente, por seu advogado, para que apresente 

endereço atualizado da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Atendida a determinação acima, CERTIFIQUE-SE e cumpra a 

determinação inicial (ID 8881900). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 
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providências. Aripuanã, 18 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010034-49.2017.8.11.0088

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:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE ME - ME (EXECUTADO)

CELINA LINDQUIST MATEUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-49.2017.8.11.0088 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: CELINA LINDQUIST MATEUS, MARCOS 

ANTONIO DE SOUZA ANDRADE ME - ME Vistos etc. Tendo em vista o teor 

da certidão do Oficial de Justiça retro (id. 10658856), intime-se a parte 

exequente, para que apresente endereço atualizado dos executados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Atendida a determinação 

acima, CERTIFIQUE-SE e cumpra a determinação inicial (ID 8882599). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 18 de 

maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010134-43.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUCIA ANZELIERO ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPEC INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EMERSON PEREIRA FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010134-43.2013.8.11.0088 EXEQUENTE: IRACI LUCIA ANZELIERO 

ROSSETTO EXECUTADO: AGROPEC INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 

ME, EMERSON PEREIRA FERNANDES Vistos etc. Tendo em vista o teor da 

certidão do Oficial de Justiça retro (id. 10374440), intime-se a parte 

exequente, por sua advogada, para que apresente endereço atualizado 

do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Atendida a determinação acima, CERTIFIQUE-SE e cumpra a determinação 

inicial (ID 8871672). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 18 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta 

(assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-92.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MASSOIR DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESO EDUARDO DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010122-92.2014.8.11.0088 REQUERENTE: JULIANO MASSOIR DE AVILA 

REQUERIDO: GESO EDUARDO DE SOUSA 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 preclusão e 

julgamento imediato do feito. Cumpra-se, expedindo o 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.: 22594 Nr: 308-35.2009.811.0100

 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: JAECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7.131/O, RAFAEL MACHADO ALVES - OAB:35347, SADI 

BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, na pessoa de sua advogada, para que 

peça o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71571 Nr: 1747-66.2018.811.0100

 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: DORIVAL CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO CARLOS PIETSCH, LUIZ CARLOS 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, as informações prestadas perante este Juízo acerca da 

condição econômicas do autor, as quais são inconsistentes e inexatas, 

não permitem um Juízo de retratação, razão pela qual mantenho a decisão 

que indeferiu o pedido de recolhimento de custas ao final, determinou o a 

avaliação da área "sub judice" para fins de valor da causa e recolhimento 

de custas processuais e que determinou a intimação da parte autora para 

o devido recolhimento do valor da diligência a ser realizada pelo Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.De Campo Novo do Parecis para 

Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70043 Nr: 896-27.2018.811.0100

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da comarca de Rio Brilhante-MS, AGRÍCOLA 

PANORAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA APARECIDA NANTES - 

OAB:6358/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta 

Precatória conforme o requerido, servindo a cópia de mandado, devendo:

 Intimar o acusado GILMAR GOMES DA SILVA, para o comparecimento no 

Fórum Local, em audiência, que foi designada por este Juízo de 

Brasnorte-MT, para a data de 18 de julho de 2018 às 15h00min, na qual 

será realizado o interrogatório daquele.

Intime-se ainda o representante do Ministério Público.

II – Após, quando alcançada a finalidade desta, devolva a mesma à 

origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

 Às providências.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34114 Nr: 131-31.2015.811.0110
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 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ANTUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA MENDES - 

OAB:MG 101668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 131-31.2015.811.0110, Protocolo 

34114, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 1515 Nr: 628-60.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 628-60.2006.811.0110, Protocolo 

1515, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 1517 Nr: 630-30.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIMAR ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 630-30.2006.811.0110, Protocolo 

1517, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35074 Nr: 633-67.2015.811.0110

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->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: JOANA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO VICENTE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)JEAN CARLOS 

ALVES CAIXETA, para devolução dos autos nº 633-67.2015.811.0110, 

Protocolo 35074, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 799-02.2015.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME, ELVIS 

PRESLEY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEIA VON RANDOW VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)JEAN CARLOS 

ALVES CAIXETA, para devolução dos autos nº 799-02.2015.811.0110, 

Protocolo 35380, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3875 Nr: 577-49.2006.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA-ME, URIAS MARTINS DE OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)Jean Carlos Alves 

caixeta, para devolução dos autos nº 577- 49.2006.811.0110, Protocolo 

3875, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30919 Nr: 690-56.2013.811.0110

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)KENIA CRISTINA 

BORGES, para devolução dos autos nº 690-56.2013.811.0110, Protocolo 

20785, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102814 Nr: 1290-31.2018.811.0101

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BAGESTOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 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 Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais), correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103076 Nr: 1419-36.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA EPP, 

Daiane Seganfredo, NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA 

SEGANFREDO

 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 Citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Industrial", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82212 Nr: 1406-13.2013.811.0101

 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: ELIO PUTTON, SERGIO PUTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núbia Narciso Ferreira de 

Souza - OAB:OAB/MT 6.247

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida 

apresentar contraminuta aos Embargos de Declaração apresentados pela 

parte autora, no prazo legal.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-02.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TITO HIROMI KAKIZAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MONTEIRO PORTELA OAB - CE0020541A 

(ADVOGADO)

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

RODRIGO MONTEIRO PORTELA OAB - CE24870 (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado com relação aos fatos, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, às 

09:00 horas. 2. Ficam as partes advertidas que deverão comparecer 

pessoalmente sob pena de arquivamento ou revelia, bem como de que 

poderão trazer até três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e 

demais provas que entenderem necessárias. Em não sendo possível as 

partes trazerem consigo as testemunhas, podem requerer, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da audiência, a intimação das 

mesmas pela Secretaria. 3. Determino o depoimento pessoal da parte 

autora, sob as penas da lei. Intime-se-a pessoalmente para comparecer à 

audiência. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de junho de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-77.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KRAFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE INGLEZ DA SILVA OAB - PR69711 (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado na petição inicial, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de julho de 2018, às 

09:00 horas. 2. Ficam as partes advertidas que deverão comparecer 

pessoalmente sob pena de arquivamento ou revelia, bem como de que 

poderão trazer até três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e 

demais provas que entenderem necessárias. Em não sendo possível as 

partes trazerem consigo as testemunhas, podem requerer, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da audiência, a intimação das 

mesmas pela Secretaria. 3. Determino o depoimento pessoal da parte 

autora, sob as penas da lei. Intime-se-a pessoalmente. Diligências 

necessárias. Cláudia, 20 de junho de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-48.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO CATELAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/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)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar os fatos, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de julho de 2018, às 10:00 horas. 2. Ficam as 

partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Determino a 

realização do depoimento pessoal da parte autora e do representante da 

Requerida, nesta cidade, sob as penas da lei. Intime-se-os pessoalmente. 

Diligências necessárias. Cláudia, 20 de junho de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 16/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a determinação do TCE – Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso, para que seja formada a Comissão Permanente de 

Inventário Físico e Contábil (Instrução Normativa SPA N° 01/2011), em 

atendimento ao Plano de Gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n°. 22/2017/C.A, datada de 20 de junho de 

2017.

Art. 2°- DESIGNAR para compor a Comissão Permanente de Inventário 

Físico Contábil – CIPF, as seguintes servidoras:

I – Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, matrícula 11704, Gestora Geral 

de 1ª Entrância;

II – Elaine Castanha Bonavigo, matrícula 31476, Gestora Administrativa III;

III – Ângela Freese Navarini Guerra, matrícula 32632, Gestora Judiciária.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixando-se cópia desta no átrio do 

Fórum, e Remetendo-se, à Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.

 Cotriguaçu/MT, 28 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000141-23.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ROCHA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/07/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 28 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000374-20.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CESAR BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/07/2018, às 14h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 28 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000455-66.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/07/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 28 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000465-13.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA M. C. MOYA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BRUNO MARTINS LEAO OAB - MT23752/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/07/2018, às 15h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 28 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000467-80.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DOREDIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/07/2018, às 15h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 28 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000672-12.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/07/2018, às 16h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 28 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47265 Nr: 1025-70.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Almeida Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Vistos.

A Denúncia foi recebida à ref. 4.

A Resposta à Acusação foi apresentada à ref. 38.

Instrução Probatória às ref. 84, 101 e 111.

Memoriais do Ministério Público e da Defesa às ref. 107.

 Pronunciado o réu como incurso no crime de homicídio qualificado 

tentado, art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal (ref. 165).

 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.

Assim, DESIGNO o julgamento para o dia 06 de setembro de 2018 às 09h.

Intime-se o Ministério Público, o réu e seu(s) Defensor(es), bem como as 

testemunhas arroladas pelas partes na fase do art. 422, do CPP, 

residentes nesta Comarca.

 O Gestor providenciará o preparo do presente processo para julgamento 

pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as formalidades 

legais e de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 52260 Nr: 3198-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos, Thiago Rodrigues, Valdeir 

de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B

 Processo n.º 3198-67.2017.811.0034

Código nº 52260

Vistos.

1. Recebo o recurso apresentado pela defesa do acusado Valdeir de 

Oliveira Leite, uma vez que tempestivo.

2. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que a mantenho.

3. Nos termos do artigo 583, inciso II, do CPP, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, observando-se as formalidades legais.

4. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilos.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 28 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54757 Nr: 868-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal, movida pelo Ministério Público em desfavor da 

acusada em epígrafe, em razão da suposta prática dos delitos descritos 

no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II (tentativa), 

e artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, em concurso material na forma do 

artigo 69, todos do Código Penal.

2. A denúncia foi recebida à Ref. 04, não é caso de absolvição sumária, 

pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo 

Penal.

 3. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

4. Apresentada resposta a acusação à Ref. 18, não houve arguição de 

preliminares.

5. Assim, DESIGNO o dia 26 de julho de 2018, às 13h (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 6. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.

7. Intime-se o acusado.

8. Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

9. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42094 Nr: 663-05.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12.413

 Autos nº 663-05.2016.811.0034

Código nº 42094

Vistos,

 1. Considerando que o acusado desistiu do recurso de apelação 

anteriormente interposto (ref. 229), certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença proferida e cumpra-se conforme as determinações finais nela 

constantes (ref. 202).

2. Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 28 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 3377-98.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lito Lino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Execução Criminal nº 3377-98.2018.811.0034

Código 52719

Recuperando: José Lito Lino da Silva

Vistos.

Ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena de ref. 

06, atentando-se ao cumprimento do disposto no artigo 5º, § 2º, 

Resolução 113 da CNJ, verbis:

“Art. 5º Autuada a guia de recolhimento no juízo de execução, 

imediatamente deverá ser providenciado o cálculo de liquidação de pena 

com informações quanto ao término e provável data de benefício, tais 

como progressão de regime e livramento condicional.

...

§ 2º Homologado o cálculo de liquidação, a secretaria deverá providenciar 

o agendamento da data do término do cumprimento da pena e das datas 

de implementação dos lapsos temporais para postulação dos benefícios 

previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas cópias do cálculo 

ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser 

entregue ao executado, servindo como atestado de pena a cumprir e a 

segunda para ser arquivada no prontuário do executado.”

Defiro os pedidos da defesa, e determino seja oficiada a terceira vara 

criminal da comarca de Campo Verde/MT para que encaminhe o acórdão 

que fora proferido na Ação Penal n° 3447-64.2017.811.0051, código 

125220.
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Oficie-se a cadeia pública local para que encaminhe, caso exista, atestado 

de Estudo/Trabalho, para fins de remição de pena, nos termos do artigo 

126 da Lei de Execuções Penais.

Juntem-se aos autos as certidões criminais atualizadas do reeducando.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 28 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000114-07.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (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: 

1000114-07.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: VADI JOSE GRACIANO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando a 

manifestação do requerido, Estado de Mato Grosso, afirmando que não se 

opõe à execução, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte 

exequente. Por corolário, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos. Com a devolução dos 

cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de 

acordo com o cálculo apresentado, observando as formalidades legais, e 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando, em seguida, 

ao representante legal do Município executado, nos termos do art. 535, § 

3º, inciso II, do NCPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Dom Aquino – 

MT, 28 de junho de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-73.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MARQUES LEANDRO (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 DESPACHO Processo: 

1000226-73.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA MADALENA 

MARQUES LEANDRO REQUERIDO: 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 MARIA MADALENA MARQUES em face 

de BANCO CETELEM 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, a 

requerente alega que entabulou contrato de empréstimo consignado com a 

requerida, sendo que os descontos mensais seriam realizados 

diretamente do seu benefício junto ao seu benefício e que foi surpreendida 

com a inclusão de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem 

Consignável, do qual é realizada a retenção de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor do benefício, porém deixou de acostar aos autos a cópia do 

referido contrato, juntando tão somente o comprovante dos descontos. 

Desta maneira, não é possível dizer que os descontos realizados estão 

em desacordo com o objeto do contrato supostamente entabulado entre as 

partes, 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. DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. Por outro lado, determino a realização de audiência de 

conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial, nos 

moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95. Após, 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 e com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 

20 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000214-59.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (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: 

1000214-59.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: RODRIGO BINOTTO PEREIRA 
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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, 28 de junho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-06.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000224-06.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARCILENE PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG 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 MARCILENE PEREIRA DE SOUZA em face de BANCO BMG 

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, a 

requerente alega que entabulou contrato de empréstimo consignado com a 

requerida, sendo que os descontos mensais seriam realizados 

diretamente do seu benefício junto ao seu benefício e que foi surpreendida 

com a inclusão de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem 

Consignável, do qual é realizada a retenção de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor do benefício, porém deixou de acostar aos autos a cópia do 

referido contrato, juntando tão somente o comprovante dos descontos. 

Desta maneira, não é possível dizer que os descontos realizados estão 

em desacordo com o objeto do contrato supostamente entabulado entre as 

partes, 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. DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. Por outro lado, determino a realização de audiência de 

conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial, nos 

moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95. Após, 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 e com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 

28 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 390-14.2014.811.0093

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação as folhas 66/73, impulsiono os 

autos, para imtimar a parte autora, para querendo, apresentar impugnação 

a contestação.

Comarca de Guarantâ do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-31.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO)

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010027-31.2015.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “sua representação perante à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, a qual recebeu o 

número 068/2012 (Verificação Preliminar) e toda a exposição na mídia 

ocorrida em razão das denúncias infundadas.”. Afirma que os danos 

decorrem não só da instauração do procedimento administrativo destinado 

à apuração dos fatos, mas também de toda a publicidade dada às 
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acusações existentes. É o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E 

DECIDO Considerando que, apesar de devidamente citado, o requerido 

quedou-se ausente à audiência de conciliação, decreto-lhe a revelia, nos 

termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e passo ao julgamento antecipado do 

mérito. MÉRITO Conforme relatado, trata-se de ação de reparação por 

dano moral através da qual o reclamante requer a condenação do 

reclamado a reparar o dano moral sofrido em razão de ter respondido a 

processo administrativo perante Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, bem como ter seu nome pejorativamente divulgado em 

diversos meios de comunicação local. Ao que consta, o imbróglio fático 

pode ser assim resumido: A) Havia suspeita que o demandante, delegado 

de polícia, teria praticado as mais variadas atividades criminosas junto à 

comarca local, em conluio com um grupo de advogados e a magistrada 

atuante na comarca. B) Um outro grupo de advogados, supostamente 

incomodados com a prática, protocolou um ofício junto à Ordem dos 

Advogados do Brasil, via Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo 

posteriormente encaminhado à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para 

apuração de eventual prática delituosa e, fosse o caso, punição do 

demandante. C) Concitada, a Subseção da OAB requereu 

providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face do delegado, dos advogados e da magistrada foram julgados 

improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que 

chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 
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se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-16.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AMANCIO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010028-16.2015.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “sua representação perante à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, a qual recebeu o 

número 068/2012 (Verificação Preliminar) e toda a exposição na mídia 

ocorrida em razão das denúncias infundadas.”. Afirma que os danos 

decorrem não só da instauração do procedimento administrativo destinado 

à apuração dos fatos, mas também de toda a publicidade dada às 

acusações existentes. É o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E 

DECIDO Considerando que, apesar de devidamente citado, o requerido 

quedou-se ausente à audiência de conciliação, decreto-lhe a revelia, nos 

termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e passo ao julgamento antecipado do 

mérito. MÉRITO Conforme relatado, trata-se de ação de reparação por 

dano moral através da qual o reclamante requer a condenação do 

reclamado a reparar o dano moral sofrido em razão de ter respondido a 

processo administrativo perante Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, bem como ter seu nome pejorativamente divulgado em 

diversos meios de comunicação local. Ao que consta, o imbróglio fático 

pode ser assim resumido: A) Havia suspeita que o demandante, delegado 

de polícia, teria praticado as mais variadas atividades criminosas junto à 

comarca local, em conluio com um grupo de advogados e a magistrada 

atuante na comarca. B) Um outro grupo de advogados, supostamente 

incomodados com a prática, protocolou um ofício junto à Ordem dos 

Advogados do Brasil, via Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo 

posteriormente encaminhado à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para 

apuração de eventual prática delituosa e, fosse o caso, punição do 

demandante. C) Concitada, a Subseção da OAB requereu 

providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face do delegado, dos advogados e da magistrada foram julgados 

improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que 

chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 
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destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.
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Processo nº. 8010030-83.2015.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “sua representação perante à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, a qual recebeu o 

número 068/2012 (Verificação Preliminar) e toda a exposição na mídia 

ocorrida em razão das denúncias infundadas.”. Afirma que os danos 

decorrem não só da instauração do procedimento administrativo destinado 

à apuração dos fatos, mas também de toda a publicidade dada às 

acusações existentes. É o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E 

DECIDO Considerando que, apesar de devidamente citado, o requerido 

quedou-se ausente à audiência de conciliação, decreto-lhe a revelia, nos 

termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e passo ao julgamento antecipado do 

mérito. MÉRITO Conforme relatado, trata-se de ação de reparação por 

dano moral através da qual o reclamante requer a condenação do 

reclamado a reparar o dano moral sofrido em razão de ter respondido a 

processo administrativo perante Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, bem como ter seu nome pejorativamente divulgado em 

diversos meios de comunicação local. Ao que consta, o imbróglio fático 

pode ser assim resumido: A) Havia suspeita que o demandante, delegado 

de polícia, teria praticado as mais variadas atividades criminosas junto à 

comarca local, em conluio com um grupo de advogados e a magistrada 

atuante na comarca. B) Um outro grupo de advogados, supostamente 

incomodados com a prática, protocolou um ofício junto à Ordem dos 

Advogados do Brasil, via Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo 

posteriormente encaminhado à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para 

apuração de eventual prática delituosa e, fosse o caso, punição do 

demandante. C) Concitada, a Subseção da OAB requereu 

providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face do delegado, dos advogados e da magistrada foram julgados 

improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que 

chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 
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antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-53.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010086-53.2014.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “atitudes do requerido que resultaram ou 

contribuíram para sua representação perante o Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração 

do procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas 

também de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 

conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, bem como ter seu nome 

pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. Ao 

que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia suspeita 

que um certo grupo de advogados locais estaria sendo, de algum modo, 

beneficiado no trâmite processual junto ao Fórum local. B) Outro grupo de 

advogados, supostamente incomodados com a prática, requereu a 

intervenção da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo para apuração 

de eventual favorecimento e, fosse o caso, punição dos envolvidos. C) 

Concitada, a Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição 

ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à 

Corregedoria Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria 

da Polícia Civil, em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os 

procedimentos instaurados em face dos advogados e da magistrada 

foram julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as 

conclusões a que chegaram os órgãos disciplinares, colaciono trechos 

das decisões. Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à 

conduta da magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma 

averiguação preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, 

que, sendo confirmadas, fornecerão elementos concretos para a 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 

2. O tratamento privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a 

certos advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a 

mera alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB: Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente 

feito não há provas contundentes de que os advogados representados 

estariam fazendo a captação de clientela e ou recebendo captação de 

clientela, assegurando garantia de êxito nas ações e celeridade no 

andamento, de que venderiam decisões judiciais, ou que estes detenham o 

monopólio na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, 

não existindo assim os pressupostos legais de admissibilidade para que 

haja a instauração de processo disciplinar, por todo o exposto, não 

detectando na espécie nenhum outro tipo de indício ou prova que possa 
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vir a alterar o que aqui já foi apresentado, por ausência de pressupostos 

de admissibilidade e por não vislumbrar nenhuma razoabilidade na 

abertura de um representação para apurar eventual cometimento de 

infração ético-disciplinar, por conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, 

do Regimento Interno deste Tribunal de Ética, posiciono-me pela não 

instauração de processo disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” 

[SIC] (VOTO DO RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da 

decisão do presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar 

a conduta praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues 

Coladello, Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, 

teriam infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da 

advocacia. Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, 

tal como reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, 

ilustre membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar 

que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a 

instauração do competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, 

acolho o parecer do relator acima citado, para indeferir liminarmente a 

representação que deu origem a este feito, determinando, como 

consequência, o seu arquivamento, no estado em que se encontra, 

devendo a Secretaria do TED providenciar as intimações necessárias.” 

[SIC] (FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada 

pela OAB de Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não 

culminou em nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos 

sido rejeitados já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual falta ético-disciplinar 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em na hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de concitar o órgão representativo de classe para 

apuração de eventuais transgressões disciplinares por parte de seus 

membros constitui poder-dever do associado, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do associado no ato de efetuar a representação, poderia até 

se falar em conduta ilícita ou abuso de direito, eis que há um imbricamento 

entre culpa e dolo e o reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no 

entanto, que a má-fé e o abuso de direito devem ser comprovados, o que 

não ocorreu na espécie haja vista que não há nos autos qualquer 

elemento que possa conduzir à certeza, e tampouco dúvida razoável, de 

que o reclamado soubesse, de antemão, da inveracidade dos atos e fatos 

imputados ao reclamante. Dano A responsabilização disciplinar do 

reclamante não superou a fase inicial, tendo a instauração de PAD sido 

negado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em razão da ausência 

de pressupostos de admissibilidade. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é tranquila quanto à inexistência de dano em razão de 

apuração de infrações disciplinares, exceto em casos de excessos 

cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem o limite da 

razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos três 

primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto nodal 

do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. Ora, o 

procedimento junto à Seccional da OAB foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não por 

requerimento direto do reclamado, o qual se limitou a subscrever ofício à 

OAB local pedindo a tomada de providências. Conforme leciona 

CAVALIERI, o nexo de causalidade é o elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o 

causador do dano. Certo é que o juízo acerca do nexo de causalidade não 

pode ser feito de maneira superficial. As causalidades que ligam a causa 

ao resultado são sempre multifacetadas, complexas e entrelaçadas. 

Poderíamos dizer que no caso em tela os advogados que subscreveram o 

ofício deram causa, de algum modo, à instauração do procedimento em 

desfavor do reclamante? A resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a 

conduta antecedente dos advogados subscritores, possivelmente a OAB 

local não encaminharia expedientes aos órgãos de controle disciplinar. 

Esta conjectura, baseada na denominada Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes Causais, não é a que mais adequada aos casos 

envolvendo relações privadas horizontais, como a que se está a apreciar. 

Isso porque há uma ampliação excessiva da série causal, levando ela ao 

infinito ao não individualizar as condutas diretas e necessárias à 

causação do resultado. Para a aferição do nexo de causalidade no âmbito 

da responsabilidade civil há que se fazer uso de outra teoria, a qual, ao 

tempo em que permita identificar o real causador do efeito, exclua os 

antecedentes causais de segunda categoria, impedindo uma cadeia 

causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 expressamente 

referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando assim a 

aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do resultado. 

Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto e imediato, 

a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o requerimento 

proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não a 

subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

responsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da apuração 

disciplinar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo 

reclamante. Na forma do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de 

condenar o vencido nas custas e honorários de advogado. Indefiro o 

pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se Transitado em julgado 

arquive-se com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-60.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA PIROGINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Em análise dos autos, constata-se que o autor não 

compareceu à audiência de conciliação designada e não aportou aos 

autos justificativa, apesar de regularmente intimado. A dicção do artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 impõe a extinção do feito quando o autor deixa de 

comparecer a qualquer das audiências do processo, uma vez que o artigo 

2º da respectiva lei, prima pela presença pessoal da parte a fim de que 

reste, inclusive, viabilizada em toda sua inteireza a possibilidade de 

conciliação ou transação. Outrossim, o artigo 9º, caput, da Lei dos 

Juizados exige o comparecimento pessoal da parte. Deste modo, ausente 

o autor, resta configurada sua desídia com seus respectivos ônus. Assim, 

extingo o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC. 

Arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-69.2018.8.11.0087
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Parte(s) Polo Ativo:

KELEN PATRICIA DA ROSA (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)

 

SENTENÇA Em análise dos autos, constata-se que o autor não 

compareceu à audiência de conciliação designada e não aportou aos 

autos justificativa, apesar de regularmente intimado. A dicção do artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 impõe a extinção do feito quando o autor deixa de 

comparecer a qualquer das audiências do processo, uma vez que o artigo 

2º da respectiva lei, prima pela presença pessoal da parte a fim de que 

reste, inclusive, viabilizada em toda sua inteireza a possibilidade de 

conciliação ou transação. Outrossim, o artigo 9º, caput, da Lei dos 

Juizados exige o comparecimento pessoal da parte. Deste modo, ausente 

o autor, resta configurada sua desídia com seus respectivos ônus. Assim, 

extingo o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC. 

Arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-71.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO JOSÉ LONGHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010046-71.2014.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “atitudes do requerido que resultaram ou 

contribuíram para sua representação perante o Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração 

do procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas 

também de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 

conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, bem como ter seu nome 

pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. Ao 

que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia suspeita 

que um certo grupo de advogados locais estaria sendo, de algum modo, 

beneficiado no trâmite processual junto ao Fórum local. B) Outro grupo de 

advogados, supostamente incomodados com a prática, requereu a 

intervenção da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo para apuração 

de eventual favorecimento e, fosse o caso, punição dos envolvidos. C) 

Concitada, a Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição 

ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à 

Corregedoria Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria 

da Polícia Civil, em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os 

procedimentos instaurados em face dos advogados e da magistrada 

foram julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as 

conclusões a que chegaram os órgãos disciplinares, colaciono trechos 

das decisões. Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à 

conduta da magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma 

averiguação preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, 

que, sendo confirmadas, fornecerão elementos concretos para a 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 

2. O tratamento privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a 

certos advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a 

mera alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB: Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente 

feito não há provas contundentes de que os advogados representados 

estariam fazendo a captação de clientela e ou recebendo captação de 

clientela, assegurando garantia de êxito nas ações e celeridade no 

andamento, de que venderiam decisões judiciais, ou que estes detenham o 

monopólio na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, 

não existindo assim os pressupostos legais de admissibilidade para que 

haja a instauração de processo disciplinar, por todo o exposto, não 

detectando na espécie nenhum outro tipo de indício ou prova que possa 

vir a alterar o que aqui já foi apresentado, por ausência de pressupostos 

de admissibilidade e por não vislumbrar nenhuma razoabilidade na 

abertura de um representação para apurar eventual cometimento de 

infração ético-disciplinar, por conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, 

do Regimento Interno deste Tribunal de Ética, posiciono-me pela não 

instauração de processo disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” 

[SIC] (VOTO DO RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da 

decisão do presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar 

a conduta praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues 

Coladello, Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, 

teriam infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da 

advocacia. Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, 

tal como reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, 

ilustre membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar 

que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a 

instauração do competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, 

acolho o parecer do relator acima citado, para indeferir liminarmente a 

representação que deu origem a este feito, determinando, como 

consequência, o seu arquivamento, no estado em que se encontra, 

devendo a Secretaria do TED providenciar as intimações necessárias.” 

[SIC] (FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada 

pela OAB de Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não 

culminou em nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos 

sido rejeitados já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual falta ético-disciplinar 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em na hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de concitar o órgão representativo de classe para 

apuração de eventuais transgressões disciplinares por parte de seus 

membros constitui poder-dever do associado, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do associado no ato de efetuar a representação, poderia até 

se falar em conduta ilícita ou abuso de direito, eis que há um imbricamento 

entre culpa e dolo e o reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no 

entanto, que a má-fé e o abuso de direito devem ser comprovados, o que 

não ocorreu na espécie haja vista que não há nos autos qualquer 

elemento que possa conduzir à certeza, e tampouco dúvida razoável, de 

que o reclamado soubesse, de antemão, da inveracidade dos atos e fatos 

imputados ao reclamante. Dano A responsabilização disciplinar do 

reclamante não superou a fase inicial, tendo a instauração de PAD sido 

negado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em razão da ausência 

de pressupostos de admissibilidade. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é tranquila quanto à inexistência de dano em razão de 

apuração de infrações disciplinares, exceto em casos de excessos 
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cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem o limite da 

razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos três 

primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto nodal 

do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. Ora, o 

procedimento junto à Seccional da OAB foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não por 

requerimento direto do reclamado, o qual se limitou a subscrever ofício à 

OAB local pedindo a tomada de providências. Conforme leciona 

CAVALIERI, o nexo de causalidade é o elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o 

causador do dano. Certo é que o juízo acerca do nexo de causalidade não 

pode ser feito de maneira superficial. As causalidades que ligam a causa 

ao resultado são sempre multifacetadas, complexas e entrelaçadas. 

Poderíamos dizer que no caso em tela os advogados que subscreveram o 

ofício deram causa, de algum modo, à instauração do procedimento em 

desfavor do reclamante? A resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a 

conduta antecedente dos advogados subscritores, possivelmente a OAB 

local não encaminharia expedientes aos órgãos de controle disciplinar. 

Esta conjectura, baseada na denominada Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes Causais, não é a que mais adequada aos casos 

envolvendo relações privadas horizontais, como a que se está a apreciar. 

Isso porque há uma ampliação excessiva da série causal, levando ela ao 

infinito ao não individualizar as condutas diretas e necessárias à 

causação do resultado. Para a aferição do nexo de causalidade no âmbito 

da responsabilidade civil há que se fazer uso de outra teoria, a qual, ao 

tempo em que permita identificar o real causador do efeito, exclua os 

antecedentes causais de segunda categoria, impedindo uma cadeia 

causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 expressamente 

referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando assim a 

aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do resultado. 

Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto e imediato, 

a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o requerimento 

proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não a 

subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

responsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da apuração 

disciplinar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo 

reclamante. Na forma do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de 

condenar o vencido nas custas e honorários de advogado. Indefiro o 

pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se Transitado em julgado 

arquive-se com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-40.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HÍGARA HUIANE CARINHEMA VANDONI DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010061-40.2014.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “atitudes do requerido que resultaram ou 

contribuíram para sua representação perante o Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração 

do procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas 

também de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 

conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, bem como ter seu nome 

pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. Ao 

que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia suspeita 

que um certo grupo de advogados locais estaria sendo, de algum modo, 

beneficiado no trâmite processual junto ao Fórum local. B) Outro grupo de 

advogados, supostamente incomodados com a prática, requereu a 

intervenção da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo para apuração 

de eventual favorecimento e, fosse o caso, punição dos envolvidos. C) 

Concitada, a Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição 

ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à 

Corregedoria Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria 

da Polícia Civil, em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os 

procedimentos instaurados em face dos advogados e da magistrada 

foram julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as 

conclusões a que chegaram os órgãos disciplinares, colaciono trechos 

das decisões. Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à 

conduta da magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma 

averiguação preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, 

que, sendo confirmadas, fornecerão elementos concretos para a 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 

2. O tratamento privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a 

certos advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a 

mera alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB: Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente 

feito não há provas contundentes de que os advogados representados 

estariam fazendo a captação de clientela e ou recebendo captação de 

clientela, assegurando garantia de êxito nas ações e celeridade no 

andamento, de que venderiam decisões judiciais, ou que estes detenham o 

monopólio na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, 

não existindo assim os pressupostos legais de admissibilidade para que 

haja a instauração de processo disciplinar, por todo o exposto, não 

detectando na espécie nenhum outro tipo de indício ou prova que possa 

vir a alterar o que aqui já foi apresentado, por ausência de pressupostos 

de admissibilidade e por não vislumbrar nenhuma razoabilidade na 

abertura de um representação para apurar eventual cometimento de 

infração ético-disciplinar, por conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, 

do Regimento Interno deste Tribunal de Ética, posiciono-me pela não 

instauração de processo disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” 

[SIC] (VOTO DO RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da 

decisão do presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar 
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a conduta praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues 

Coladello, Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, 

teriam infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da 

advocacia. Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, 

tal como reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, 

ilustre membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar 

que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a 

instauração do competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, 

acolho o parecer do relator acima citado, para indeferir liminarmente a 

representação que deu origem a este feito, determinando, como 

consequência, o seu arquivamento, no estado em que se encontra, 

devendo a Secretaria do TED providenciar as intimações necessárias.” 

[SIC] (FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada 

pela OAB de Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não 

culminou em nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos 

sido rejeitados já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual falta ético-disciplinar 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em na hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de concitar o órgão representativo de classe para 

apuração de eventuais transgressões disciplinares por parte de seus 

membros constitui poder-dever do associado, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do associado no ato de efetuar a representação, poderia até 

se falar em conduta ilícita ou abuso de direito, eis que há um imbricamento 

entre culpa e dolo e o reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no 

entanto, que a má-fé e o abuso de direito devem ser comprovados, o que 

não ocorreu na espécie haja vista que não há nos autos qualquer 

elemento que possa conduzir à certeza, e tampouco dúvida razoável, de 

que o reclamado soubesse, de antemão, da inveracidade dos atos e fatos 

imputados ao reclamante. Dano A responsabilização disciplinar do 

reclamante não superou a fase inicial, tendo a instauração de PAD sido 

negado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em razão da ausência 

de pressupostos de admissibilidade. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é tranquila quanto à inexistência de dano em razão de 

apuração de infrações disciplinares, exceto em casos de excessos 

cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem o limite da 

razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos três 

primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto nodal 

do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. Ora, o 

procedimento junto à Seccional da OAB foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não por 

requerimento direto do reclamado, o qual se limitou a subscrever ofício à 

OAB local pedindo a tomada de providências. Conforme leciona 

CAVALIERI, o nexo de causalidade é o elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o 

causador do dano. Certo é que o juízo acerca do nexo de causalidade não 

pode ser feito de maneira superficial. As causalidades que ligam a causa 

ao resultado são sempre multifacetadas, complexas e entrelaçadas. 

Poderíamos dizer que no caso em tela os advogados que subscreveram o 

ofício deram causa, de algum modo, à instauração do procedimento em 

desfavor do reclamante? A resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a 

conduta antecedente dos advogados subscritores, possivelmente a OAB 

local não encaminharia expedientes aos órgãos de controle disciplinar. 

Esta conjectura, baseada na denominada Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes Causais, não é a que mais adequada aos casos 

envolvendo relações privadas horizontais, como a que se está a apreciar. 

Isso porque há uma ampliação excessiva da série causal, levando ela ao 

infinito ao não individualizar as condutas diretas e necessárias à 

causação do resultado. Para a aferição do nexo de causalidade no âmbito 

da responsabilidade civil há que se fazer uso de outra teoria, a qual, ao 

tempo em que permita identificar o real causador do efeito, exclua os 

antecedentes causais de segunda categoria, impedindo uma cadeia 

causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 expressamente 

referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando assim a 

aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do resultado. 

Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto e imediato, 

a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o requerimento 

proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não a 

subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

responsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da apuração 

disciplinar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo 

reclamante. Na forma do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de 

condenar o vencido nas custas e honorários de advogado. Indefiro o 

pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se Transitado em julgado 

arquive-se com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-83.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010084-83.2014.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “atitudes do requerido que resultaram ou 

contribuíram para sua representação perante o Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração 

do procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas 

também de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 

conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, bem como ter seu nome 

pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. Ao 

que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia suspeita 

que um certo grupo de advogados locais estaria sendo, de algum modo, 

beneficiado no trâmite processual junto ao Fórum local. B) Outro grupo de 

advogados, supostamente incomodados com a prática, requereu a 

intervenção da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo para apuração 

de eventual favorecimento e, fosse o caso, punição dos envolvidos. C) 

Concitada, a Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição 
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ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à 

Corregedoria Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria 

da Polícia Civil, em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os 

procedimentos instaurados em face dos advogados e da magistrada 

foram julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as 

conclusões a que chegaram os órgãos disciplinares, colaciono trechos 

das decisões. Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à 

conduta da magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma 

averiguação preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, 

que, sendo confirmadas, fornecerão elementos concretos para a 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 

2. O tratamento privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a 

certos advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a 

mera alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB: Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente 

feito não há provas contundentes de que os advogados representados 

estariam fazendo a captação de clientela e ou recebendo captação de 

clientela, assegurando garantia de êxito nas ações e celeridade no 

andamento, de que venderiam decisões judiciais, ou que estes detenham o 

monopólio na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, 

não existindo assim os pressupostos legais de admissibilidade para que 

haja a instauração de processo disciplinar, por todo o exposto, não 

detectando na espécie nenhum outro tipo de indício ou prova que possa 

vir a alterar o que aqui já foi apresentado, por ausência de pressupostos 

de admissibilidade e por não vislumbrar nenhuma razoabilidade na 

abertura de um representação para apurar eventual cometimento de 

infração ético-disciplinar, por conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, 

do Regimento Interno deste Tribunal de Ética, posiciono-me pela não 

instauração de processo disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” 

[SIC] (VOTO DO RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da 

decisão do presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar 

a conduta praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues 

Coladello, Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, 

teriam infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da 

advocacia. Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, 

tal como reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, 

ilustre membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar 

que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a 

instauração do competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, 

acolho o parecer do relator acima citado, para indeferir liminarmente a 

representação que deu origem a este feito, determinando, como 

consequência, o seu arquivamento, no estado em que se encontra, 

devendo a Secretaria do TED providenciar as intimações necessárias.” 

[SIC] (FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada 

pela OAB de Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não 

culminou em nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos 

sido rejeitados já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual falta ético-disciplinar 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em na hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de concitar o órgão representativo de classe para 

apuração de eventuais transgressões disciplinares por parte de seus 

membros constitui poder-dever do associado, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do associado no ato de efetuar a representação, poderia até 

se falar em conduta ilícita ou abuso de direito, eis que há um imbricamento 

entre culpa e dolo e o reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no 

entanto, que a má-fé e o abuso de direito devem ser comprovados, o que 

não ocorreu na espécie haja vista que não há nos autos qualquer 

elemento que possa conduzir à certeza, e tampouco dúvida razoável, de 

que o reclamado soubesse, de antemão, da inveracidade dos atos e fatos 

imputados ao reclamante. Dano A responsabilização disciplinar do 

reclamante não superou a fase inicial, tendo a instauração de PAD sido 

negado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em razão da ausência 

de pressupostos de admissibilidade. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é tranquila quanto à inexistência de dano em razão de 

apuração de infrações disciplinares, exceto em casos de excessos 

cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem o limite da 

razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos três 

primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto nodal 

do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. Ora, o 

procedimento junto à Seccional da OAB foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não por 

requerimento direto do reclamado, o qual se limitou a subscrever ofício à 

OAB local pedindo a tomada de providências. Conforme leciona 

CAVALIERI, o nexo de causalidade é o elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o 

causador do dano. Certo é que o juízo acerca do nexo de causalidade não 

pode ser feito de maneira superficial. As causalidades que ligam a causa 

ao resultado são sempre multifacetadas, complexas e entrelaçadas. 

Poderíamos dizer que no caso em tela os advogados que subscreveram o 

ofício deram causa, de algum modo, à instauração do procedimento em 

desfavor do reclamante? A resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a 

conduta antecedente dos advogados subscritores, possivelmente a OAB 

local não encaminharia expedientes aos órgãos de controle disciplinar. 

Esta conjectura, baseada na denominada Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes Causais, não é a que mais adequada aos casos 

envolvendo relações privadas horizontais, como a que se está a apreciar. 

Isso porque há uma ampliação excessiva da série causal, levando ela ao 

infinito ao não individualizar as condutas diretas e necessárias à 

causação do resultado. Para a aferição do nexo de causalidade no âmbito 

da responsabilidade civil há que se fazer uso de outra teoria, a qual, ao 

tempo em que permita identificar o real causador do efeito, exclua os 

antecedentes causais de segunda categoria, impedindo uma cadeia 

causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 expressamente 

referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando assim a 

aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do resultado. 

Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto e imediato, 

a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o requerimento 

proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não a 

subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

responsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da apuração 

disciplinar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 
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no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo 

reclamante. Na forma do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de 

condenar o vencido nas custas e honorários de advogado. Indefiro o 

pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se Transitado em julgado 

arquive-se com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-45.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HÍGARA HUIANE CARINHEMA VANDONI DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010039-45.2015.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “sua representação perante à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, a qual recebeu o 

número 068/2012 (Verificação Preliminar) e toda a exposição na mídia 

ocorrida em razão das denúncias infundadas.”. Afirma que os danos 

decorrem não só da instauração do procedimento administrativo destinado 

à apuração dos fatos, mas também de toda a publicidade dada às 

acusações existentes. É o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E 

DECIDO Considerando que, apesar de devidamente citado, o requerido 

quedou-se ausente à audiência de conciliação, decreto-lhe a revelia, nos 

termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e passo ao julgamento antecipado do 

mérito. MÉRITO Conforme relatado, trata-se de ação de reparação por 

dano moral através da qual o reclamante requer a condenação do 

reclamado a reparar o dano moral sofrido em razão de ter respondido a 

processo administrativo perante Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, bem como ter seu nome pejorativamente divulgado em 

diversos meios de comunicação local. Ao que consta, o imbróglio fático 

pode ser assim resumido: A) Havia suspeita que o demandante, delegado 

de polícia, teria praticado as mais variadas atividades criminosas junto à 

comarca local, em conluio com um grupo de advogados e a magistrada 

atuante na comarca. B) Um outro grupo de advogados, supostamente 

incomodados com a prática, protocolou um ofício junto à Ordem dos 

Advogados do Brasil, via Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo 

posteriormente encaminhado à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para 

apuração de eventual prática delituosa e, fosse o caso, punição do 

demandante. C) Concitada, a Subseção da OAB requereu 

providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face do delegado, dos advogados e da magistrada foram julgados 

improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que 

chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 
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responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-98.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010029-98.2015.8.11.0087 SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais. Alega o reclamante, em síntese, que teve 

sua honra maculada em razão de “sua representação perante à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, a qual recebeu o 

número 068/2012 (Verificação Preliminar) e toda a exposição na mídia 

ocorrida em razão das denúncias infundadas.”. Afirma que os danos 

decorrem não só da instauração do procedimento administrativo destinado 

à apuração dos fatos, mas também de toda a publicidade dada às 

acusações existentes. É o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E 

DECIDO Considerando que, apesar de devidamente citado, o requerido 

quedou-se ausente à audiência de conciliação, decreto-lhe a revelia, nos 

termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e passo ao julgamento antecipado do 

mérito. MÉRITO Conforme relatado, trata-se de ação de reparação por 

dano moral através da qual o reclamante requer a condenação do 

reclamado a reparar o dano moral sofrido em razão de ter respondido a 

processo administrativo perante Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, bem como ter seu nome pejorativamente divulgado em 

diversos meios de comunicação local. Ao que consta, o imbróglio fático 

pode ser assim resumido: A) Havia suspeita que o demandante, delegado 

de polícia, teria praticado as mais variadas atividades criminosas junto à 

comarca local, em conluio com um grupo de advogados e a magistrada 

atuante na comarca. B) Um outro grupo de advogados, supostamente 

incomodados com a prática, protocolou um ofício junto à Ordem dos 

Advogados do Brasil, via Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo 

posteriormente encaminhado à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para 

apuração de eventual prática delituosa e, fosse o caso, punição do 

demandante. C) Concitada, a Subseção da OAB requereu 

providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face do delegado, dos advogados e da magistrada foram julgados 

improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que 

chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 
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tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 
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Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-67.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Em análise dos autos, constata-se que o autor não 

compareceu à audiência de conciliação designada e não aportou aos 

autos justificativa, apesar de regularmente intimado. A dicção do artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 impõe a extinção do feito quando o autor deixa de 

comparecer a qualquer das audiências do processo, uma vez que o artigo 

2º da respectiva lei, prima pela presença pessoal da parte a fim de que 

reste, inclusive, viabilizada em toda sua inteireza a possibilidade de 

conciliação ou transação. Outrossim, o artigo 9º, caput, da Lei dos 

Juizados exige o comparecimento pessoal da parte. Deste modo, ausente 

o autor, resta configurada sua desídia com seus respectivos ônus. Assim, 

extingo o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC. 

Arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-55.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE WANDROSKI NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RAFAEL BALSANELLI (REQUERIDO)

DAMBRU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA OAB - MT0016048A 

(ADVOGADO)

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Considerando o retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31458 Nr: 51-66.2013.811.0036

 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: Mitomi Tanno Junior, Laís Soares Pereira Tanno, Jéssica 

Soares Pereira Tanno, Nívea Soares Pereira Tanno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valnedir da Silva Soares Tanno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glenia dos Santos Pereira - 

OAB:15.870/MT, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora/inventariante através de seu avogado para que 

promova nos autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho afim de 

cumprir o despacho do MM. Juiz de Fls, 159, concernente a avaliação dos 

bens que compõem o acervo hereditário do espolio, no prazo de cinco 

(05) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 5384 Nr: 683-44.2003.811.0036

 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: Eudes Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Cézar Brzezinski, Manoel 

Messias Guimarães, Francisco César Brzezinski Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Intimar a parte autora atraves de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento do preparo para expedição da Carta Precatória com 

finalidade de citar o sucessor processual de FRANCISCO CESAR 

BREZEZINSKI, na forma da deliberação de fls, 260, item 3.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31759 Nr: 354-80.2013.811.0036

 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: Vilma Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Considerando que a parte requerida ofereceu contestação e a parte 

autora apresentou a impugnação as fls, 118/137, Intimo as partes para 

querendo especifiguem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de dez (10) dias, inclusive já arrolando as testemunhas a serem ouvidas 

ou manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide, na 

forma do item 3)do despacho de fls, 116.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 10999 Nr: 252-68.2007.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Tânia Ribeiro Moraes Crevelaro, Lupércio 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, Luciana de Souza 

Marques - OAB:308.570, Marcelo Ruli - OAB:135.305-SP, Paulo 

Victor Turrini Ramos - OAB:313.368, Zuleica Rister - OAB:56282/SP
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 Intimar o advogado da executada SILVIA TÂNIA RIBEIRO MORAES 

CREVELARO dos termos do despacho de fls, 270, vez que o outro 

executado já foi intimado através de seu advogado via DJE nº 10196, 

publicado em 12/02/2018, em todo os seus termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 14931 Nr: 997-77.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo, Schneider Advogados S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adicionora Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Fábio Schneider - OAB:5238, Osmar Schneider - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136/MT

 Intimar o advogado Dr. ELEMAR ELIO PERINAZZO, OAB nº 8.780-B, para 

que indique nos autos os dados bancários afim de levantar o 

correspondente aos seu percentual do valor bloqueado e já autorizado o 

seu levantamento, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 47333 Nr: 766-69.2017.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícula Cachimbo Estrela do Norte Produtos 

Agropecuários Ltda., Milton Heitor dos Santos, Loreni Battistella dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Pissini Espíndola - 

OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento do valor da condução da Oficiala de 

Justiça, que deverá ser recolhido no site do TJ/MT, link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhido na Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00 (trinta reais). 

Guiratinga - MT, 28 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 97-21.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Soares Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O-MT

 Intimar a parte exequente através de seu advogado Dr. FERNANDO 

FERREIRA DA SILVA para que nos termo do despacho de fls, 113, item 

4)manifeste acerca da petição do executado de fls, 116/118, no prazo de 

cinco (05) dias, indicando os dados bancários para transfência dos 

valores e no mesmo prazo manifestar se satisfeito a obrigação ou 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 44893 Nr: 2110-22.2016.811.0036

 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): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 81.

Guiratinga - MT, 28 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 44900 Nr: 2116-29.2016.811.0036

 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): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 45. Guiratinga 

- MT, 28 de junho de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KARICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos e etc., Defiro o pedido constante da petição de id 13483904, para 

tanto, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada. Após, certifique-se o levantamento do respectivo alvará e 

encaminhe-se o feito ao arquivo com as anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 14 de junho 

de 2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KARICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos e etc., Defiro o pedido constante da petição de id 13483904, para 

tanto, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada. Após, certifique-se o levantamento do respectivo alvará e 

encaminhe-se o feito ao arquivo com as anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 14 de junho 

de 2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-81.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 437 de 509



DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70100 Nr: 357-83.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DIÓGENES 

PEREIRA BATTISTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 Processo nº: 357-83.2012.811.0096

Código: 70100

Vistos,

Ante o teor da certidão retro, DETERMINO a intimação pessoal da parte 

acusada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar alegações finais, 

sob pena de ser-lhes nomeado defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71220 Nr: 503-90.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PEDRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Processo nº: 503-90.2013.811.0096

Código: 71220

Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha Alcino Nascimento Luz e, por conseguinte, dou por encerrada 

a instrução criminal.

DÊ-SE vista dos autos as partes para apresentação de alegações finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72713 Nr: 487-05.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos n° 487-05.2014.811.0096 (Código 72713)

Vistos.

Considerando a certidão de f. 169 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. João Guedes Carrara, a fim de que represente o réu 

Fabrício Alves de Oliveira.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado no patamar de 03 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se causídico nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, bem 

como para apresentar alegações finais, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47218 Nr: 191-85.2011.811.0096

 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: EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL, MIRNA MAFFI 

DICKEL, José Carlos Campana, Marisa Xavier Campana, Espólio de Dirceu 

Pereira de Andrade, IVONE GAMBARY DE ANDRADE, Clarindo de Campos 

Bueno, Arilto Afonso Marcondes da Silva, Maria Tomiko Tamayoce da 

Silva, Ascendino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Mateus 

Menegon - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ricardo Cavina - 

OAB:9576-A/MT, VALÉRIA DE CÁSSIA ANDRADE - OAB:OAB/SP 

269.275

 Processo nº: 191-85.2011.811.0096

Código: 47218

Vistos.

Trata-se de ação de declaratória de nulidade de registro imobiliário e de 

ato judicial – querela nullitatis – cumulada com usucapião movida por 

Edson Marcos Melozzi, Ângelo Carlos Maronezzi, Gleice Matos Maronezzi 

e José Maronezzi, em desfavor de Altino de Oliveira Dickel e outros.

Acolhida a impugnação ao valor da causa em apenso (Cód. 71553), foi 

determinada a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das 

custas complementares (fl. 571), todavia, a parte deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação (certidão à f. 575).

Às fls. 576, os requeridos José Carlso Campana e Marisa Xavier Campana 

aquiesceram com o cancelamento da distribuição ou extinção do feito.

É o breve relato. DECIDO.

Desse modo, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição da ação, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, VI, do mesmo diploma.

Sem honorários, ante a informação de estes já foram recebidos (f. 576).

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas de estilo.

Itaúba, 08 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 734-88.2011.811.0096

 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: Espólio de Dirceu Pereira de Andrade, IVONE 

GAMBARY DE ANDRADE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Campana, Marisa Xavier Campana, 

ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL, MIRNA MAFFI DICKEL, BENTO GONÇALVES 

GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA DE CÁSSIA ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 269.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - OAB:OAB/MT 

7525, Fabio Ricardo Cavina - OAB:9576-A/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, nenhuma 

omissão ou contradição na sentença às fls. 446, nos termos do art. 1.022, 

inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.b)Do pedido de desistência (f. 460):HOMOLOGO a desistência 

dos embargos de declaração, bem como do prazo recursal requerida por 

José Carlos Campana e Maria Xavier Campana.Intime-se. CUMPRA-SE.Às 

providências.Itaúba/MT, 08 de junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 938-40.2008.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI LUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O

 Processo nº: 938-40.2008.811.0096

Código: 45320

Vistos.

Tendo em vista o requerimento retro, onde a parte executada pugna pelo 

cancelamento do bloqueio de valores realizado em sua conta poupança, 

sob o argumento de serem impenhoráveis, verifica que, apesar de haver 

decisão deferindo a penhora on line de ativos, via sistema BACENJUD (f. 

92/95), ainda não fora efetivada a ordem nestes autos.

Desse modo, nada há a deferir quanto ao presente pleito.

Outrossim, DETERMINO intimação do exequente para se manifestar quanto 

os documentos juntados pela executada.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às Providências.

Itaúba, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70659 Nr: 903-41.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISEIS DOS SANTOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurides Parron Parron - 

OAB:20719/0

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de MOISES DOS 

SANTOS NASCIMENTO, em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei 

10.826/03, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do 

Código Penal.Não sendo o acusado encontrado para intimação da 

sentença, tendo sido devidamente certificado por oficial de justiça, 

intime-se por edital, nos termos do artigo 392, inciso VI do Código de 

Processo Penal.Nos termos do artigo 974 da CNGC, comunique-se a 

presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações 

nos autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Itaúba, 20 de junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 809-25.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA PEREIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, razão por que 

ABSOLVO o acusado VILELA PEREIRA REIS do crime capitulado no artigo 

309, do CTB, o que faço com fundamento no artigo 386, III, do Código de 

Processo Penal, e o CONDENO nas infrações do delito de embriaguez ao 

volante, capitulado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, razão 

pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, 

caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70272 Nr: 533-62.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 (...)De rigor, assim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, em decorrência da pena virtualmente a ser aplicada no 

presente caso.Posto isto, acolho a cota ministerial reconhecendo a 

prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, DECLARANDO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do réu ALTAIR TOMÉ, nos termos dos artigos 107, inciso 

IV, e 109, VI, do Código Penal.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em vista que o 

mesmo encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de 

Justiça.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.Itaúba, 21 de junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46336 Nr: 64-84.2010.811.0096

 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: NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR PEREIRA DOS SANTOS - Espólio, 

JUVERSINA MARIA DOS SANTOS - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ovídio Iltol Araldi - OAB:OAB/MT 

7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 64-84.2010.811.0096 (Código 46336)

Requerente: Nivaldo Pereira dos Santos

 Requerido: Agenor Pereira dos Santos – Espólio e Juversina Maria dos 

Santos - Espólio

Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o requerente às fls. 120 

manifestou expressamente a necessidade de ser assistido por defensor 

público.

Diante disso, INTIME-SE a parte interessada para que compareça a 

Diretoria deste foro munida de seus documentos pessoais, comprovante 

de endereço e declaração de renda, oportunidade de que, apresentado os 

documentos encimados, lhe será nomeado defensor dativo, caso 

preenchidos os requisitos legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70438 Nr: 701-64.2012.811.0096

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG, WJDSR, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 701-64.2012.811.0096 (Código 70438)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Autor: W.J. da S.R.

Representante/Requerente: Maria Aparecida da Silva

Vistos.

Considerando a certidão de f. 69 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. Antonio Calzolari, a fim de que represente o requerente 

Wesley João da Silva Rego.

 Na sentença será fixada os honorários advocatícios ao causídico 

nomeado, bem como será determinada a expedição de certidão, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70439 Nr: 702-49.2012.811.0096

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, WJDSR, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 702-49.2012.811.0096 (Código 70439)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Autor: W.J. da S.R.

Representante/Requerente: Maria Aparecida da Silva

Vistos.

Considerando a certidão de f. 66 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. Antonio Calzolari, a fim de que represente o requerente 

Wesley João da Silva Rego.

 Na sentença será fixada os honorários advocatícios ao causídico 

nomeado, bem como será determinada a expedição de certidão, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46531 Nr: 274-38.2010.811.0096

 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: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, RAIMUNDO ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEGO CURSOS, PLANOS DE ENSINO, 

ASSESSORIA EMPRESARIAL E PEDAGOGICA LTDA, ALFREDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:9504, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:17563/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de restituição de valores 

para, CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 9.500,00 

(nove mil e quinhentos reais), que deverá ser devolvido aos cofres 

municipais.Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Itaúba, 21 de junho de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47734 Nr: 706-23.2011.811.0096

 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): JUDSON CARNEIRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Ferreira dos Santos 

- OAB:6317-B

 Processo nº 706-23.2011.811.0096 (Código 47734)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Judson Carneiro Garcia

Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 206.

Oficie-se à SEMA/MT para que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize 

inspeção na área degradada (conforme coordenada constante nos 

autos), com o fim de aferir se o Plano de Recuperação de Áreas Degradas 

– PRAD de fls. 139/161 está sendo regularmente cumprido.

Após, com a juntada das informações, DÊ-SE vista ao Parquet.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45145 Nr: 770-38.2008.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SUPER BIG´S LTDA-ME, 

DEOCLÉCIO ANTONIO GONÇALVES ALMEIDA, MARIA LUCIA DONATO, 

JULIO CESAR MARTINS, FERNANDO CORTEZ FAVELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 770-38.2008.811.0096 (Código 45145)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executados: Comercial Super Big’s Ltda-ME, Deoclécio Antonio Gonçalves 

Almeida, Julio Cesar Martins, Maria Lucia Donato e Fernando Corteza 

Favelli

Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução, conforme requerido às fl. 

66/69, pelo prazo de 01 (um) ano, ante a pendência do desfecho do 

Processo Administrativo de Compensação nº 36652/15.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45295 Nr: 913-27.2008.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARAGNI MELLO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 913-27.2008.811.0096 (Código: 45295)

Exequente: Município de Itaúba/MT

Executado: Guaragni Mello e Cia Ltda

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Para tanto, proceda-se a citação da empresa executada, na pessoa de 

seus representantes legais, no endereço indicado às fls. 61.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70596 Nr: 840-16.2012.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLENE ABREU S. STEVANATO-ME, 

WANDERLENE ABREU SOUZA STEVANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 840-16.2012.811.0096 (Código 70596)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executada: Wanderlene Abreu S. Stevanato-ME

 Vistos.

 Defiro o pleito de fls.42, pelo que determino a SUSPENSÃO do processo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 65-74.2007.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAPUA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Tavares Martucci - 

OAB:9672/A

 Processo nº: 65-74.2007.811.0096 (Código: 43186)

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Arapua Industria e Comércio de Madeiras Ltda

Vistos.

Interposto o recurso de apelação (fls. 138/44),bem como apresentado 

contrarrazões (fls. 147/163), REMETAM-SE os autos para o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando as formalidades legais.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43946 Nr: 822-68.2007.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Execução Fiscal nº 822-68.2007.811.0096 (Código 43946)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Nivaldo Esteves Viana

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação pelo executado 

Nivaldo Esteves Viana (fls. 97/101), bem como apresentado as 

contrarrazões (fls. 107/111), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Senhora Gestora 

Judiciária as formalidades legais.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71577 Nr: 850-26.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIUS MARCELLUS REIS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 850-26.2013.811.0096 (Código: 71577)

Exequente: Município de Itaúba

Executado: Caius Marcellus Reis Silveira

Vistos.

 Considerando que o executado fora citado (fls. 42/v), e deixou 

transcorrer “in albis” o prazo sem manifestação (fls. 43), decreto-lhe a 

sua REVELIA.

Outrossim, defiro o pleito de fls. 44/45, pelo que determino a SUSPENSÃO 

do processo pelo prazo de 01 (um) ano (art. 40, caput, LEF), após o qual 

terá início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula nº 

314/STJ), ressalvada ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes 

da prescrição, indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que dê 

impulso ao feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71908 Nr: 1200-14.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de PAULO WAGNER.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 16).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71909 Nr: 1201-96.2013.811.0096
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIMAR JORGE BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de JOIMAR JORGE BASSO.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 13).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71911 Nr: 1203-66.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENI RAMIRES ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de JOSENI RAMIRES ANTUNES DE SOUZA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 13).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71912 Nr: 1204-51.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de TRANSPORTES SATÉLITE LTDA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 14).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71920 Nr: 1212-28.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B INDÚSTRIA E COM. DE IMPRESSOS 

GRÁFICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de F B INDÚSTRIA E COM. DE IMPRESSOS LTDA ME.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71922 Nr: 1214-95.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAINNER RECURSOS HUMANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de TRAINNER RECURSOS HUMANOS LTDA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71926 Nr: 1218-35.2013.811.0096
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMMA JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de GEMMA JANUÁRIO .

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 13).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71927 Nr: 1219-20.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de BRASIL TELECOM S.A.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71930 Nr: 1222-72.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCLIDES TADEU ASTRISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de LEOCLIDES TADEU ASTRISSI.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 13).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71931 Nr: 1223-57.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES TEODORO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de DELCIDES TEODORO MARQUES.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71933 Nr: 1225-27.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz Silvério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de PEDRO LUIZ SILVÉRIO.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71940 Nr: 1232-19.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GILBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de ANTONIO GILBERTO DA SILVA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71942 Nr: 1234-86.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMÓTEO DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de TIMÓTEO DA SILVA ROCHA .

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 11).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71943 Nr: 1235-71.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALLER NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de FALLER NORTE IND. E COM. DE MADEIRAS .

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71945 Nr: 1237-41.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE FATIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de ANA DE FATIMA DA SILVA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71946 Nr: 1238-26.2013.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO LUIZ DAMBROS - Serviços

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de EDVANDO LUIZ DAMBROS - Serviços.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 11).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44342 Nr: 1160-42.2007.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, LEVINO HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT, Marisa Terezinha Vesz - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILA - OAB:OAB /MT 6120, DAVID CELSO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 11092, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Processo nº 1160-42.2007.811.0096 (Código 44342)

Requerente: Município de Itaúba/MT

Requerido: Valdir Donato

Vistos.

Ante o petitório de fls. 258/259, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51786 Nr: 2553-63.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51900 Nr: 2622-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane da Silva, José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O, 

Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar os acusados, nas 

pessoas de seus advogados, para apresentarem Alegações Finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53659 Nr: 3568-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 365-63.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garces de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 665-25.2018.811.0027

 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: SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MILTON ZANA 

PORTELA, Marilu Welter Giraldes, Nivalda Giraldes Portela, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, ALBERTO ZANA 

PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glidy Wanovich Estevão, VIVIANE ELIAS 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ELISABETE BRIGO 

CARREIRA - OAB:248896

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007, que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono ao setor de 

envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Requerente para que 

manifeste acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça e requeira o que for 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 034/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

considerando que a servidora Suzamara Inácio Soares, Gestora 

Administrativa 3, estará em gozo de férias durante o período de 

09/07/2018 a 28/07/2018.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Sinair Alves de Brito, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 8711, para exercer a função de Gestora Administrativa 3, no 

período de 09/07/2018 a 28/07/2018.

Art. 2º Publique-se e remeta-se ao Departamento de Recursos Humanos.

 Jauru-MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 28 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.: 34158 Nr: 1248-86.2014.811.0047

 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
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 PARTE AUTORA: ELIZAMA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 20 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-29.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARIA LEOPOLDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO)

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010158-29.2015.8.11.0047. REQUERENTE: JURACY MARIA LEOPOLDINA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Analisando os autos, 

depreende-se que a parte requerente atermou o presente feito na 

Secretaria dos Juizados Especiais desta Comarca, alegando, em síntese, 

ser consumidora dos serviços prestados pela empresa requerida, 

telefonia rural por antena, com contrato de plano denominado vivo 

controle, no valor mensal de R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta 

centavos). Narra que efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de 

agosto de 2015, no valor habitual, sendo surpreendida com a entrega de 

outras 02 (duas) faturas, uma no valor de R$ 60,29 (sessenta reais e 

vinte e nove centavos) e a outra no valor de R$ 92,22 (noventa e dois 

reais e vinte e dois centavos), tendo a primeira o mesmo vencimento da 

fatura que já havia pago no mês de agosto de 2015, com acréscimo de 

cobrança por serviços de internet que não contratado, e a segunda fatura 

com vencimento para o dia 28/08/2015, sem nenhuma discriminação dos 

serviços prestados. Informa que, devido a falta de pagamento das faturas 

contestadas, sua linha telefônica foi cortada, motivo pelo qual ingressou 

em Juízo e requereu, liminarmente, a retirada de seu nome de qualquer 

registro de proteção ao crédito e o restabelecimento do serviço 

indevidamente suspenso, com cominação de multa diária, ainda, a 

condenação da parte requerida à restituição, em dobro, dos valores 

cobrados. Na decisão de id. n.º 5388840 foi deferido o pedido liminar e 

determinado a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como o restabelecimento do serviço contratado, 

sob pena de incidência de multa diária, fixada no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitada ao patamar 

máximo de 10.000,00 (dez mil reais). A parte requerida na petição e 

documentos id n.º 5388880, informou o cumprimento da liminar 

comprovando a exclusão do nome da parte requerente dos registros dos 

órgãos de proteção ao crédito, tendo, na sequência, apresentado 

contestação (id. n.º 5388910). Na sentença (id. n.º 5388927), foram 

julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de 

determinar o restabelecimento dos serviços de telefonia contratados, no 

prazo de 02 (dois) dias sob pena de multa, e condenar a requerida à 

repetição do indébito das faturas pagas pela parte requerente. A parte 

autora tomou ciência da sentença em cartório (id. n.º 5388935), 

oportunidade em que informou que a linha telefônica não estava 

funcionando. Na decisão de id. n.º 6729972 foi determinada a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

restabelecimento do serviço contratado, sob pena de incidência de multa 

diária. A parte requerida na petição e documentos de id. n.º 6826360, 

7257557 e 7259023, noticiou o cumprimento das obrigações estabelecidas 

na liminar e o restabelecimento do serviço contratado. Instada a se 

manifestar acerca dos documentos juntados pela parte requerida, a parte 

requerente constituiu defesa técnica (id. n.º 12699790 e 12699818), 

requerendo a aplicação da multa arbitrada na decisão de id. n.º 6729972, 

o cumprimento da sentença (id. n.º 5388927), a atualização dos cálculos 

pela contadoria do juízo e, por fim, a intimação da parte requerida para 

pagamento espontâneo, sob pena de penhora via sistema Bacenjud (id. 

n.º 12752140). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem, considerando o que foi narrado acima, 

constata-se que a parte requerida após ser intimada da decisão proferida 

em 02-05-2017 (id. n.º 6729972), noticiou o restabelecimento dos serviços 

contratados em data anterior àquela, em 03-01-2017, em conformidade 

com a documentação acostada, id. n.º 6826360, 7257557 e 7259023. 

Dessa forma, indevida a multa cominada na decisão retromencionada. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte requerente no tocante à 

multa cominada na decisão proferida no dia 02/05/2017 (id. n.º 6729972). 

No que se refere aos demais pedidos, DEIXO, por ora, de analisá-los, uma 

vez que em desacordo com o que determina o art. 513, § 1°, do CPC, já 

que o requerimento de cumprimento da sentença não foi devidamente 

instruído com os cálculos de liquidação de dívida, de incumbência da parte 

requerente/exequente. Por fim, INTIME-SE a parte requerente, por suas 

procuradoras, para no prazo de 15 (quinze) dias promover a regularidade 

do feito, sob pena de arquivamento. INTIMEM-SE as partes, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 25 de junho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-93.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA CAITANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO VERAO OAB - MT0008495A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010048-93.2016.8.11.0047 REQUERENTE: SIRLEIA CAITANO LOPES 

REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. 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. Trato de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – rito da Lei n. 9.099/95 -, ajuizada por SIRLEIA CAITANO LOPES 

em desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL. Em 

síntese, aduz a autora que é proprietária do veículo tipo motoneta modelo 

Honda C100 Biz ES, cor azul, ano e modelo 2003, chassi 

9C2HA07103R045645, código renavam 804066230, placa JZO 5455, 

adquirido na cidade de Jauru-MT, ainda no ano de 2007, do Sr. Pedro Ivo 

Peixoto de Oliveira. Afirma que no ano de 2015 começou a receber 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 446 de 509



diversas notificações de autuações de trânsito em seu endereço, de 

infrações cometidas na cidade de Cuiabá-MT, motivo pelo qual registrou 

BO por duas vezes, mas continuou a receber as multas, ainda que nunca 

tivesse se dirigido àquela cidade com referido veículo. Fora deferida 

liminar (id. 5371285), determinando a SUSPENÇÃO das multas que recaiam 

sob o veículo Honda C100 Biz ES, cor azul, ano e modelo 2003, chassi 

9C2HA07103R045645, Renavam 804066230, placa JZO 5455 (infrações - 

E430090716  E430115965  E430159945  E43 0 2 1 4 5 2 4  L 4 3 1 3 2 6 0 8  

L430136691 L430181097 L430184146), bem como das demais que 

surgissem em decorrência do desajuste apontado. As requeridas 

devidamente citadas contestaram a ação. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. As alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo 

para a extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo à análise do mérito. No mérito, o 

pedido inicial é improcedente. Estabelece o artigo 333, I, do Código de 

Processo Civil, que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de 

seu direito. Assim sendo, as fotos constantes nas multas, possuem placa 

idêntica à que consta no documento do veículo da autora. Destarte, não 

arcou a autora com o ônus da prova e, apesar de ter registrado BO, 

deixou de anexar documentos capazes de comprovar suas alegações. 

Verifica-se que, a autora poderia ter juntado comprovante de que estava 

trabalhando em cidade diversa na data das infrações, Laudo de Vistoria 

da POLITEC, a fim de demonstrar ausência de sinais de adulteração, ou 

qualquer documento capaz de trazer indício de verossimilhança de seu 

pedido, contudo, não o fez. Assim, o pedido não pode ser acolhido, uma 

vez que não existe comprovação de que não é, de fato, seu o veículo que 

consta nos autos de infração. A presunção estabelecida no artigo 257, § 

7.º do CTB, acerca do lançamento de pontuação da infração de trânsito no 

prontuário do proprietário do veículo, é relativa, cedendo diante de prova 

em sentido contrário. No entanto, no presente caso, não há elementos a 

corroborar as alegações da parte autora. Destarte, não fez a autora prova 

eficaz da negligência dos réus, nem dos danos apontados e nexo causal, 

ônus que lhe competia. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal STF: “Tratando-se de ato omissivo do Poder 

Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo 

ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a 

imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que 

pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do 

serviço. A falta do serviço faute du service dos franceses não dispensa o 

requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação 

omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro” (RE 

369.820, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04.11.03). (G.N). Não 

se desincumbindo a parte autora da comprovação de qualquer conduta 

lesiva e desonrosa praticada, ou mesmo de ação ou omissão antijurídica, 

antagônica à moralidade ou ao bom senso, não há que se falar em pedido 

de indenização. Finalmente, não se vislumbra lesão a qualquer das faces 

dos direitos da personalidade, não estando configurada, assim, nenhuma 

conduta vexatória, humilhante ou depreciativa. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com isso, 

RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do 

CPC. - REVOGO a liminar deferida em exame sumário; Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. 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 Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença, 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. Jauru/MT, 25 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-51.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000005-51.2018.8.11.0047 REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATPORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por LUCENI DE SOUZA 

DE OLIVEIRA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS. 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 nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 

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 aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato, extratos ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, o até mesmo o termo de cessão de crédito. 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. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se 

ainda a existência de negativação preexistente, em nome da parte autora 

(id 12550745), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - 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; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. 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. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 
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artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, 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. 

Jauru/MT, 25 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-59.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010156-59.2015.8.11.0047. REQUERENTE: JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - 

EPP REQUERIDO: IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Vistos. Considerando que não se obteve êxito na diligência anterior (id. n.º 

11453119), bem como a ordem estabelecida no art. 835 dos CPC, DEFIRO 

o pedido formulado id. n.º 11959271 para o fim de DETERMINAR que seja 

efetivada busca no sistema RenaJud, a fim localização bens móveis 

existentes em nome da empresa IMPORT PLUS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 10.866.995/0001-21 e, no caso 

de ser localizado veículo em nome da executada, que seja registrada a 

restrição de circulação. Na sequência, havendo êxito na diligência junto ao 

Renajud, INTIME-SE a parte exequente, através de seus advogados, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a localização do bem, 

a fim de possibilitar a conclusão da penhora. Não havendo êxito na 

diligência, e antes de deliberar sobre o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, DETERMINO a intimação da parte exequente, 

através de seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos o contrato social da empresa executada. Havendo 

manifestação da parte exequente ou decorrido o prazo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jauru/MT, 23 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-28.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA CRISTINA AUGUSTO BUSSOLA BARROS (REQUERENTE)

PAULO VICTOR BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000013-28.2018.8.11.0047 REQUERENTE: PAULO VICTOR BARROS, 

NAYRA CRISTINA AUGUSTO BUSSOLA BARROS REQUERIDO: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

PAULO VICTOR BARROS e NAYRA CRISTINA AUGUSTO BUSSOLA 

BARROS. Decido. Foi interposto embargos de declaração, contudo, 

conforme certidão expedida pela secretaria (id. 13093880), fora do prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte embargante manifesta irresignação 

quanto à sentença proferida sem mérito, por ausência dos autores à 

audiência de conciliação, bem como condenação no pagamento de custas, 

taxas e despesas processuais. Contudo, conforme certidão (id. 

13093880), os referidos embargos encontram-se INTEMPESTIVOS, haja 

vista terem sido apresentados fora do prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49, portanto não 

podem ser conhecidos. Isso posto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS por 

serem INTEMPESTIVOS. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 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 da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto 

de sentença, 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. Jauru/MT, 25 de 

maio de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-41.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO GOMES E BITTENCOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000092-41.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO GOMES E 

BITTENCOURT REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

tendo como partes ANTONIO FLAVIO GOMES E BITTENCOURT e BANCO 

ITAUCARD S.A., em que, durante AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo já 

objeto de sentença homologatória, contudo pendente o 

adimplemento/pagamento das taxas, custas, desepesas processuais e 

emolumentos para a baixa definitiva/cancelamento do protesto realizado 

junto ao cartório extrajudicial - 2º Tabelião de Protesto de São Paulo, quem 

informou os valores pendentes e o procedimento necessário para a baixa 

definitiva. Isso posto, DETERMINO a intimação de ambas as partes para 

ciência do ofício e da reclamada BANCO ITAUCARD S.A. para que realize 

o adimplemento/pagamento do valor informado, comprovando o 

adimplemento integral das obrigações assumidas. Após, caso adimplido, 

volte-me concluso para extiguir - NCPC, art. 924, II. Intime. Cumpra. Às 

providências. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 15 de junho de 2018 - 

14:15:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-61.2012.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010098-61.2012.8.11.0047. REQUERENTE: SEBASTIAO VIEIRA DE 

ANDRADE REQUERIDO: TRANSPORTES JAO LTDA Vistos. Considerando 

o retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiçado Estado de Mato Grosso, DETERMINO a intimação das partes, por 

seus advogados, para que fiquem cientes e, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam o andamento do feito. Havendo manifestação, 

REMETAM-ME os autos conclusos para análise. Decorrido o prazo sem 

manifestação, fato que deverá ser certificado nos autos, DETERMINO o 

arquivamento do feito com as baixas de estilo. INTIMEM-SE as partes, via 
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DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de junho de 

2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-48.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA CORREIA RIBEIRO (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 JAURU DESPACHO Processo: 

8010051-48.2016.8.11.0047. REQUERENTE: CLEUDINEIA CORREIA 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o retorno dos autos 

da Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de Justiçado Estado de Mato 

Grosso, DETERMINO a intimação das partes, por seus advogados, para 

que fiquem cientes e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam 

o andamento do feito. Havendo manifestação, REMETAM-ME os autos 

conclusos para análise. Decorrido o prazo sem manifestação, fato que 

deverá ser certificado nos autos, DETERMINO o arquivamento do feito com 

as baixas de estilo. INTIMEM-SE as partes, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de junho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-54.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010016-54.2017.8.11.0047. REQUERENTE: LAZARO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique nos autos se houve 

trânsito em julgado da sentença id. n.º 12795854. Após, considerando que 

houve requerimento de execução da sentença (id. n.º 13594368), 

DETERMINO que a Secretaria tome as providências devidas no sentido de 

retificar a distribuição do feito, fazendo constar que se trata de 

cumprimento de sentença, tendo como exequente Lazaro Rodrigues da 

Silva e como executado CNova Comercio Eletrônico S.A. Na sequência, 

considerando que é dispensada nova citação (art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95), INTIME-SE a parte executada, por sua advogada, via DJE, para 

cumprir voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 523, § 1°, CPC), consignando que poderá apresentar 

embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Não 

havendo pagamento voluntário, fato que deverá ser certificado nos autos, 

INTIME-SE a parte exequente, por seus advogados, via DJE, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha atualizada da dívida, com 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 

(art. 523, § 1°, CPC), devendo, ainda, no mesmo prazo, promover o 

andamento do feito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 25 de junho de 2018. Angela Maria Janzeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-48.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CORREA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA OAB - MS9498 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCELO PIRES DA MATA (TESTEMUNHA)

MARGARETE ESLALIA MOREIRA (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO ANTONIO CAMILO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo nº 1000162-85.2017.8.11.0038 

PROJETO DE SENTENÇA Visto. 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 JOSIMAR 

PEREIRA LOPES DA SILVA em face de ATLANTA SOCIEDADE DE 

CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA. 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. Existindo preliminares 

passo a análise. Inicialmente cumpre consignar que apesar da existência 

de contrato entre as partes prevendo a Comarca do Campo Grande-MS, 

como foro de eleição, é certo que em razão de a parte autora ser 

vulnerável, no aspecto técnico, informacional e jurídico, a cláusula de foro 

de eleição é nula e pode ser assim declarada de ofício pelo magistrado. 

Portanto indefiro a preliminar de incompetência da comarca. O caso é de 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. Efetivamente, a questão de mérito a ser analisada é de 

direito e de fato, mas não se mostra necessária a produção de provas em 

audiência. Os documentos apresentados pelas partes, com a inicial e 

contestação, permitem o deslinde da causa. De tal sorte, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, 4ª T., REsp. 2.832 RJ, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, DJU 17.9.90, p. 9.513; no mesmo 

sentido, RSTJ 102/500 e RT 782/302). Em síntese alega o autor que 

contratou a Requerida para que esta pleiteasse a restituição de valores 

perante a CEMAT, decorrentes da instalação de rede de energia elétrica 

diretamente pelo Autor em sua propriedade rural. Assevera que a 

Requerida o procurou oferecendo serviços no sentido de “facilitar a 

negociação de reembolso”, tendo sido induzido a assinar o contrato objeto 

da lide, pelo qual firmou o compromisso de remunerar a empresa 

Requerida em 30% (trinta por cento) do valor do reembolso. Argumenta 

que firmou o contrato contra a sua vontade, tendo destacado sua reserva 

mental, porém não lhe restou alternativa a não ser “acatar a imposição”, 

“pelo medo de perder o seu próprio dinheiro”. Assim, pugna pelo 

reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado entre as 
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partes. No que se refere a preliminar de prescrição, verifica-se que o 

presente contrato foi firmado pelas partes na data de 24 de agosto de 

2011 (id. 9635043), contudo, o autor somente interpôs a presente ação na 

data de 28/08/2017, ou seja, 06 anos após a celebração do contrato. É 

sabido que somente os negócios nulos (ou inexistentes) são 

imprescritíveis, estando os demais sujeitos a prescrição ou decadência, 

nos termos do Código Civil: Art. 171 - Além dos casos expressamente 

declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: II - por vício resultante de 

erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. E 

para anulação de tal negócio o CC prevê prazo decadencial de quatro 

anos para anular ou rescindir contrato contado do dia em que se realizou 

o negócio. Art. 178 - É de quatro anos o prazo de decadência para 

pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, 

do dia em que ela cessar; II - no de erro, dolo, fraude contra credores, 

estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; III - 

no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: "CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. APONTADA 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA QUE SE DESTINA À 

FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A 

ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR 

REJEITADA. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OCORRÊNCIA. PRAZO DE 

QUATRO ANOS QUE SE INICIA NO DIA EM QUE REALIZADO O NEGÓCIO. 

ARTIGO 178, § 9º, V, 'b', DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO(TJSP 6ª Câmara de Direito Privado Apelação n° 

1011025-65.2015.8.26.0196 Des. Rel. Vito Guglielmi Data do Julgamento: 

17/06/2016). Desta feita, verifica-se que o prazo decadencial do artigo 

178 do CC, transcorreu sem que o autor tivesse proposto a ação 

declaratória de nulidade do contrato discutido nos autos. Restando patente 

a decadência do direito alegado. No que se refere ao pedido contraposto 

efetuado pela requerida em sua peça de defesa, o mesmo deve ser 

julgado parcialmente procedente. O reclamante alega prescrição do pedido 

contraposto, contudo, mister ressaltar, na espécie, relativamente ao prazo 

prescricional, a incidência do art. 206, § 5º, do Código Civil, que 

estabelece a prescrição da ação em cinco anos, contados da conclusão 

dos serviços. Vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] § 5º Em cinco anos: [...] II 

- a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, 

curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da 

conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou 

mandato; A propósito, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL 

LIBERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 206, § 5º, 

INC. II, DO CÓDIGO CIVIL/2002, PRESCREVE EM CINCO ANOS A AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, CONTADO O PRAZO DO 

NASCIMENTO DA PRÓPRIA PRETENSÃO. PRAZO. COM A CONCLUSÃO 

DOS SERVIÇOS, ABRIU-SE O PRAZO PRESCRICIONAL, DE CINCO ANOS, 

PARA A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS 

REALIZADOS. PRETENSÃO PRESCRITA. REJEITADA A PRELIMINAR, 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70056450745, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 11/12/2013). 

Conforme recibo de id. 9635021, o autor recebeu da Centrais Elétrica Mato 

Grosso o valor de R$ 10. 869,64 (dez mil oitocentos e sessenta e nove 

reais e sessenta e quatro centavos), na data de 17/04/2013, encerrando 

nesta data a prestação dos serviços da requerida, portanto, iniciando o 

prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, do Código Civil. Deste 

modo, considerando que a contestação foi anexada na data de 

28/11/2017, não se encontra prescrita a pretensão da parte requerida em 

pedido contraposto. O autor alega reserva mental de não contratar a 

conhecimento da requerida, simulação contratual, contrato 

desproporcional e ausência de boa-fé da requerida, contudo não faz 

prova de suas alegações. O que se verifica nos autos é que foi realizado 

contrato de prestação de serviços pelo autor junto à requerida, não sendo 

demonstrado nenhum vício de consentimento ou qualquer das hipóteses 

previstas em lei capazes de anular o referido contrato. Ao contrário do 

alegado pelo autor, verifica-se que os serviços contratados foram 

devidamente prestados (Protocolo pedido de restituição dos valores Id. 

9635121), foram exitosos, ensejando ao autor o dever de pagar pelos 

serviços contratados. Nesse passo, a despeito de o contrato entre as 

partes celebrado ser “de adesão”, ou sujeito as disposições estabelecidas 

no Código de Defesa do Consumidor, tais circunstâncias, por si só, não 

ensejam a conclusão de abusividade das cláusulas. A requerida prestou 

seus serviços à parte autora que recebeu os valores da rede CEMAT, nos 

exatos termos do contrato. Além do que, a parte autora tinha pleno 

conhecimento das cláusulas contratuais pactuadas, as quais 

encontram-se legíveis e apontadas no contrato por este assinado, não 

havendo razão para o não pagamento do serviço que lhe foi prestado pela 

requerida. Desta feita, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto 

para determinar o cumprimento do contrato pelo autor, efetuando o 

pagamento do percentual de 30 % do valor recebido, qual seja o valor de 

R$ 3.260,89 (três mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e nove 

centavos), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF 

-, 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, ambos a 

partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex 

re - CC/02, art. 397, caput. Ante o exposto, por tudo que dos autos 

consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487 do Código de 

Processo Civil, para: - JULGAR IMPROCEDENTE e reconhecer a 

DECADÊNCIA do direito da parte autora, com fundamento no art. 487, II, do 

CPC; - JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e determinar que 

o autor cumpra o contrato firmado, efetuando o pagamento do percentual 

de 30 % do valor recebido, qual seja o valor de R$ 3.260,89 (três mil, 

duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, 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, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. 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 o 

projeto de sentença, 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. Jauru/MT, 25 

de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-66.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000004-66.2018.8.11.0047 REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por LUCENI DE SOUZA 

DE OLIVEIRA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS. 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 nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 

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 aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato, extratos ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, o até mesmo o termo de cessão de crédito. 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. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se a 

existência de negativação preexistente, em nome da parte autora (id 

12514186), não havendo, assim, que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - 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; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais formulado na exordial. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVEM 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. 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 o projeto de sentença, 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. Jauru/MT, 25 de junho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-54.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA APARECIDA MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010027-54.2015.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.589,40; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDIMAR BARBOSA DOS 

SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: ROMILDA APARECIDA MENDES Vistos 

Considerando o teor do A.R. (id. n. 9741705), DETERMINO a intimação da 

parte exequente, através de seu advogado, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe o endereço da parte executada, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do § 4°, do art. 53, da Lei n.º 9.099/95, c/c 

Enunciado n.º 75 do Fonaje. Apresentado o novo endereço, DETERMINO 

que a Secretaria dê cumprimento à decisão id. n.° 8107973. Não 

apresentado o endereço ou decorrido o prazo, fatos que deverão ser 

certificados nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIME-SE, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 18 de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20119 Nr: 74-44.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIANE DE FÁTIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 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 intimar o advogadado 

da ré Susiane de que a testemunha de defesa Rejane Síria de Oliveira não 

foi encontrada para ser inquirida, deverá Vossa Vossa Senhoria se 

manifestar no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 399 Nr: 224-45.1999.811.0048

 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: GUIDONE ROMEU DALLASTRA, ELISA CARAMORI 

DALLASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397/MT, PÉRICLES 

ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOTILDES FAGUNDES 

DUARTE - OAB:5251, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES 

PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte a manifestar o que entender 

de direito, tendo em vista o alvará expedido e PAGO em 12/03/2018, não 

havendo mais nenhum crédito no SISCONDJ no prazo de 5 (cinco) dias..

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria
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P O R T A R I A N.º 31/2018/DF

 O Doutor RAFAEL SIMAN CARVALHO, M.M. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, amparado no 

que dispõe na Lei 4.964, de 26.12.85 (COJE) e disposições da CNGCJ 

(Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça) que 

determina que regulamentam os serviços correcionais.

 CONSIDERANDOo artigo 13 e seus §§, da CNGCE, que estabelece a 

realização da Correição Ordinária Anual no Foro Extrajudicial.

 RESOLVE:

 I – DESIGNAR os dias 02 a 04/07/2018, às 08h, para inicio dos trabalhos 

de Correição Ordinária no 1º e 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de 

Marcelândia.

 I I – DESIGNAR os dias 05 a 06/07/2018, às 08h, para inicio dos trabalhos 

de Correição Ordinária na Delegacia de Policia Civil da Comarca de 

Marcelândia.

 III- Durante a correição serão examinados: livros, papeis, atos e tudo que 

se relacionar com o expediente da serventia, devendo os Cartórios de 1º 

e 2º Ofício Extrajudicial remeter os livros ao Fórum para melhor análise.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Presidente do E. Tribunal 

de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça, aos Notários e Registradores, 

Delegado de Policia, Presidente Local da OAB-MT e ao Ministério Público 

desta Comarca.

 Marcelândia, 25 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74609 Nr: 53-35.2018.811.0109

 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): EVERSON FELIPE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT., Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento do Complemento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, Flavio Tirapelle, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 

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, onde o 

usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência, Complemento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61420 Nr: 118-06.2013.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE OLIVEIRA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO DE OLIVEIRA CARREIRA, Cpf: 

43104720878, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação.

Sentença: Vistos etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal – Marcelândia/MT contra Eduardo de Oliveira Carreira, 

todos qualificados nos autos. À p. 23, a parte exequente, pede a extinção 

do feito, tendo em vista que a parte executada quitou o seu débito.Ex 

positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 794, I, do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação. Condeno a executada ao pagamento das custas 

processuais. Sem fixação de honorários, vez que o Assessor Jurídico do 

Município renunciou a verba honorária.Proceda-se o levantamento da 

penhora, se houver, com as cautelas de praxe.Após o trânsito em julgado, 

procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVE-SE os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Marcelândia, 31 de agosto de 2015. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 27 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46326 Nr: 108-98.2009.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO RAMOS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADOLFO RAMOS DA SILVA FILHO, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 14/01/2009.

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

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT em face de ADOLFO RAMOS DA 

SILVA FILHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 

´s n° 2099/2004, 1461/2005, 2298/2005, 1212/2006, 1214/2006, 

1983/2006, 1954/2007, 1956/2007, 2719/2007., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2298/205, 2099/2004, 

1461/2005, 1212/2006 (MAIS 5 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

 - Valor Total: R$ 3.814,50 - Valor Atualizado: R$ 3.814,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. __46_____;

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.

 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 26 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000046-60.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MENDES MULTA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000046-60.2017.8.11.0109. DEPRECANTE: ANDREIA MENDES MULTA 

DEPRECADO: S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME Cumpra-se a carta 

precatória. Após, devolva-a com as nossas homenagens. MARCELÂNDIA, 

28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000005-59.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLICE DE MELLO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000005-59.2018.8.11.0109. REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME REQUERIDO: VANDERLICE DE MELLO 

SANTANA Cumpra-se a carta precatória. Após, com o cumprimento, 

devolva-a com as nossas homenagens. MARCELÂNDIA, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010163-59.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010163-59.2015.8.11.0109 EXEQUENTE: FRANCIELE MARCONI MARIO 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO DESPACHO Intime-se a 

reclamante para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, fazendo constar o 

CNPJ da parte reclamada. Após, sendo feito isso, cite-se e intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para efetuar o pagamento no prazo de 60 dias, 

conforme o previsto no art. 13 da Lei 12.153/2009, ou embargar a 

execução, sob pena de sequestro do numerário suficiente para a quitação 

da obrigação. Não sendo emendada a inicial, voltem os autos conclusos 

para a decisão. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 28 

de junho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-82.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010155-82.2015.8.11.0109 EXEQUENTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

DESPACHO Expeça-se o RPV. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-58.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ADEONI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B (ADVOGADO)

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL DO PRADO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010004-58.2011.8.11.0109. REQUERENTE: ADEONI FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOSOEL DO PRADO ANDRADE Considerando que 

não houve o pagamento voluntário da obrigação, defiro o pedido de 

bloqueio de valores através do BACENJUD. Caso seja bloqueado algum 

valor, intime-se o reclamado para se manifestar no prazo de 05 dias. Caso 

não seja bloqueado valor, intime-se o reclamante para se manifestar no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. Em seguida, voltem 

os autos conclusos. MARCELÂNDIA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34200 Nr: 1510-77.2010.811.0111

 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: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

 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 34200

Processo nº 1510-77.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Francisco Pereira de Souza

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44887 Nr: 863-92.2014.811.0030

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): America Tur Viagens e Turismo Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida, juntado o comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21746 Nr: 317-42.2011.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.R. de Abreu Pereira -ME ( Auto Eletrica 

BMW)

 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, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46244 Nr: 1712-64.2014.811.0030

 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: Zilma dos Santos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileia de Jesus Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito por 

Zilma dos Santos Marques em face de Edileia de Jesus Morais, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Via de consequência, por força do que 

preceitua o art. 701, § 2º, CPC, constitui-se de pleno direito o título 

executivo judicial, prosseguindo-se em forma de cumprimento de 

sentença, inclusive com advertência de multa prevista no art. 523, CPC, se 

o débito não for pago no prazo de quinze dias do trânsito em julgado desta 

sentença.A parte vencida arcará com as custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido do débito, em consonância com o artigo 85, § 2º do CPC, 

observada eventual gratuidade.P.R.I.C. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41965 Nr: 2026-78.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Lourdes de França de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira  - 

OAB:19.081-A/MT, Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. 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. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44223 Nr: 337-28.2014.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziane de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inc. I e II do art. 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte requerente para, confirmando a liminar 

deferida, às fls. 33/34, DECLARAR rescindido o contrato anexado à inicial 

e tornar definitivamente CONSOLIDADO nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva.Isento ainda o requerente ou quem este 

indicar, quanto a possíveis multas de trânsito à época da autuação, como 

exarado acima. OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando estar à 

autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, 

DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a 

substituição, que a faça por cópias autenticadas.Assim, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC, assim, proceda-se a devolução do bem descrito na exordial e 

depositado à fl. 42, tendo como depositário fiel o Sr. KALIL JORGE 

HADDAD ALLI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou do equivalente 

em dinheiro, tornando definitiva a liminar concedida à autora.Condeno a 

parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20525 Nr: 1003-68.2010.811.0030

 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: Anestina Rosa de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido e extingo o processo com resolução do mérito para conceder à 

Requerente Anestina Rosa de Almeida, o benefício da pensão por morte 

vitalício (autora com mais de 44 anos na data do óbito do de cujus), nos 

moldes do art. 77, §2º, V, “c”, 6, da Lei 8.213/91, na qualidade de 

dependente do segurado de Sr. Zeferino Ferreira Mendes, condenando a 

autarquia ré ao pagamento desde o ajuizamento da ação, em 

conformidade com o recurso extraordinário 631.240, acrescidas 

atualização monetária pelo (IPCA-E) e juros de mora pelos índices da 

caderneta de poupança, a contar do vencimento de cada parcela.Condeno 

o requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 

7603/01.Sentença não sujeita a reexame necessário em razão de não 

ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Tendo em vista a 

presente decisão considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada 

para que o INSS mantenha o benefício da autora implementado, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000.00 (dez 

mil reais).Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I.C.Nobres/MT. RICARDO NICOLINO DE 

CASTROJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20966 Nr: 1444-49.2010.811.0030

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 454 de 509



 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: Irene Dantas de Oliveira

 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:

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido e extingo o processo com resolução do mérito para conceder à 

Requerente Irene Dantas de Oliveira, vitalícia, conforme art. 77, §2º, V, “c”, 

6, da Lei 8.213/91, o benefício da pensão por morte vitalício (autora com 

mais de 44 anos na data do óbito), no valor de um salário mínimo por mês, 

na qualidade de dependente do segurado José Elesbão de Oliveira, 

condenando a autarquia ré ao pagamento desde o a data do ajuizamento 

da ação 23/09/2010, acrescidas atualização monetária pelo (IPCA-E) e 

juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do 

vencimento de cada parcela.Condeno o requerido, ainda, ao pagamento 

dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até esta sentença, a teor do que dispõe a 

Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, todavia, está isento nos termos do 

art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01.Sentença não sujeita a reexame 

necessário em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata de 

verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de 

urgência antecipada para que o INSS mantenha o benefício da autora 

implementado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o 

limite de R$ 10.000.00 (dez mil reais).Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito, em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41432 Nr: 1368-54.2012.811.0030

 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: Magdalena dos Santos Duarte

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 01/08/2012, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao 

pagamento de custas, em razão da isenção legal.Tendo em vista a 

presente decisão considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada 

para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil 

reais).Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE 

CASTROJuíza de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40350 Nr: 97-10.2012.811.0030

 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: Rosa Vaz Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 18/01/2012, torno definitiva a tutela antecipada, 

devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação válida e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da 

ação. Declaro a prescrição do período que antecede 05 (cinco) anos da 

propositura da ação.Condeno o requerido, ainda, ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até esta sentença, a teor do que dispõe a Súmula 

111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de custas, em 

razão da isenção legal.Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Nobres/MT, 

____/____/2018.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16901 Nr: 1653-86.2008.811.0030

 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: Sofia Martina de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 14.241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, defiro o 

aproveitamento das provas já produzidas, passando ao julgamento do 

mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução 

do mérito para confirmar a decisão liminar de fls. 92/94 e conceder à 

Requerente Sofia Martina de Morais, o benefício da pensão por morte 

vitalício (autora com mais de 44 anos na data do óbito do de cujus), nos 

moldes do art. 77, §2º, V, “c”, 6, da Lei 8.213/91, na qualidade de 

dependente do segurado de Sr. Ilario Pereira de Loiola, condenando a 

autarquia ré ao pagamento desde o ajuizamento da ação, em 

conformidade com o recurso extraordinário 631.240, acrescidas 

atualização monetária pelo (IPCA-E) e juros de mora pelos índices da 

caderneta de poupança, a contar do vencimento de cada parcela, 

devendo ser descontado o valor já recebido em razão da antecipação de 

tutela de fls. 92/94.Condeno o requerido, ainda, ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até esta sentença, a teor do que dispõe a Súmula 

111 do STJ. Custas pelo réu, todavia, está isento nos termos do art. 3º, I 

da Lei Estadual nº. 7603/01.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Tendo 

em vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, TORNO DEFINIVA à tutela de 

urgência antecipada para que o INSS mantenha o benefício da autora 

implementado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o 

limite de R$ 10.000.00 (dez mil reais).Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito, em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40482 Nr: 248-73.2012.811.0030

 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: Eliezer Fernandes de França

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

e, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, para 

condenar a requerida a conceder à parte autora o restabelecimento do 

benefício nº. 5483015882, e ao pagamento dos meses em que o benefício 

foi cessado de 31/03/2011 à 25/09/2011, torno definitiva a antecipação da 

tutela concedida, à fl. 71, devendo incidir sobre os valores: a)a partir de 
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30/06/2009 a 25/03/2015: incidência da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei 

nº 9.494/97 com a atualização monetária pela TR e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança;b)a partir de 

25/03/2015: a atualização monetária pelo (IPCA-E), juros monetários pelos 

índices da caderneta de poupança.Concedo TUTELA ANTECIPADA para 

determinar a implementação do auxílio doença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada 

ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno o réu ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do 

valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo 

com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE 

CASTROJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40496 Nr: 263-42.2012.811.0030

 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: Ricardo Dalla Vecchia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avianca- Oceanair Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6.910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 Autos nº. 263-42.2012.811.0030

Código nº. 40496

DESPACHO

Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. retro, redesigno a audiência para o dia 14/09/2018, 

às 14 h 00mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44984 Nr: 941-86.2014.811.0030

 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: José Lauri de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Dorneles Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:MT - 

18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Pelo exposto, Julgo procedente a presente ação monitória, para, nos 

termos 702, §2º, do CPC, constituir título executivo judicial em favor do 

autor.Assim, o valor do título judicial constituído resumir-se ao valor original 

do título (R$ 26.400,00), acrescido de correção monetária desde a data da 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada. A incidência dos juros de 

mora deve observar o percentual mensal de 1%, nos termos dos artigos 

406 do Código Civil e 161, §1º, do Código Tributário Nacional. Por sua vez, 

o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.P.R.I.C.Certificado o 

trânsito em julgado, não havendo provocação para o cumprimento forçado 

da sentença, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Nobres/MT.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44293 Nr: 397-98.2014.811.0030

 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: Adierdes Jorge Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão monitória formulada 

por Adierdes Jorge Sales em face de Município de Nobres, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo 

requerente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Nobres/MT. RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8642 Nr: 449-46.2004.811.0030

 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: Dimas Humberto Davoglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda São Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, Vinicius de Moraes Arantes - OAB:15493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadima Vasconcelos de 

Figueiredo - OAB:7918, Norma Auxiliadora Maia Hans - OAB:4467, 

Patricia Gaspar Nóbrega - OAB:6211

 Processo n. 449-46.2004.811.0030

Cód. 8642

DESPACHO

Vistos, etc.

 Altere-se a classe processual para execução de título judicial.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16362 Nr: 1112-53.2008.811.0030

 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: Empresa Matogrossense de Agronegócios ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas Humberto Davoglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Cristiano Lima da 

Costa - OAB:14872 MT, Julierme Romero - OAB:6240, Vinicius de 

Moraes Arantes - OAB:15493

 Processo n. 112-53.2008.811.0030

Cód. 16362

DESPACHO

Vistos, etc.

 Cumpra-se o despacho proferido no processo em apenso e venham os 

autos conclusos, com urgência, haja vista a prioridade legal (meta 2).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44911 Nr: 880-31.2014.811.0030

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adierdes Jorge Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline A. B. Weirich - 
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Procuradora Municipal - OAB:MT - 17.407, Silverio Soares de 

Moraes - Procurador Municipal - OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 880-31.2014.811.0030

Código nº: 44911

DESPACHO

Visto etc.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 À providências.

 Nobres/MT.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34358 Nr: 133-44.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Cardoso Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101 Prazo do Edital:20Nome 

do(s) Intimando (a,s):Réu(s): Vanderlei Cardoso Bento Filiação: José 

Vandercil Bento e Narcisa Cardoso Bento, data de nascimento: 

12/08/1955, brasileiro(a), natural de Apucarana-PR, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Avenida das Nações, 42, Bairro: Centro, Cidade: 

Denise-MTValor das Custas Processuais:545,48 (quinhentos e quarenta e 

cinco reais e quarenta e oito centavos) Prazo para pagamento:5 

Pagamento sob pena de:Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Nome 

e cargo do digitador:Ana Luzia Rodrigues Barros da SilvaNº Ord. Serv. 

aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34358 Nr: 133-44.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Cardoso Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Réu(s): Vanderlei Cardoso Bento Filiação: José 

Vandercil Bento e Narcisa Cardoso Bento, data de nascimento: 

12/08/1955, brasileiro(a), natural de Apucarana-PR, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Avenida das Nações, 42, Bairro: Centro, Cidade: Denise-MT

Valor das Custas Processuais:545,48 (quinhentos e quarenta e cinco 

reais e quarenta e oito centavos)

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Ana Luzia Rodrigues Barros da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30150 Nr: 63-32.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT., Juscileide Gomes da Cruz Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscileide Gomes da Cruz Vieira, Maria 

Aparecida de Oliveira, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisvaldo Pereira de 

Assunção - OAB:12.240, José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisvaldo Pereira de 

Assunção - OAB:12.240

 Intimo o Procurador das Executadas Francisvaldo Pereira de Assunção, 

para no prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 

127, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e 

seis centavos.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35015 Nr: 436-58.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilca Aparecida Ramires Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Processo nº 436-58.2015.811.0031 - Código: 35015

Vistos.

Consoante ressai dos autos, especialmente em relação às certidões de 

fls. 774/775, não foi possível verificar a decisão proferida no PAD 

noticiado às fls. 611/614.

Assim, vislumbro que a reeducanda não pode ser lesada aguardando por 

uma informação que, apesar das várias diligências, não foi acostada aos 

autos.

Assim, defiro o pleito da defesa de fls. 771/771v, no tocante à realização 

de cálculo da pena, para verificar a data do próximo benefício da 

reeducanda, levando-se em consideração os dias a serem remidos.

Após a realização do cálculo, manifestem-se o MP e a defesa, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia-MT, 25 de junho de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42577 Nr: 104-86.2018.811.0031

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS IVAN DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A requisição de informações, mediante a expedição de ordem judicial, 

dirigida a repartições públicas e a entidades privadas, com o objetivo de 

obter elementos informativos privativos do requerido, para o efeito de 

viabilizar a localização de dados acerca do endereço do réu, consolida-se 

como medida excepcional que se justifica, tão somente, se exauridos

todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, disponíveis ao autor.

Diante desta moldura, tomando-se em consideração que não subsistem 

vestígios externos que demonstrem o exaurimento de todas as diligências, 

por parte da autora, a fim obter informações a respeito do endereço do 

réu, bem como por se tratar de ônus do requerente, INDEFIRO o 

requerimento de realização de diligências.

Intime-se a parte autora, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10111 Nr: 554-10.2010.811.0031

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinaura de Souza Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Souza Assunção
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:MT- 3593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Procurador das Requerente Cezar Antunes Mosso, para no prazo 

legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 42, no valor de 

R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos.)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 027/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições dos servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

CONSIDERANDO que o servidor Valtino de Oliveira Jesus, mat. 4338, 

designado para exercer a função de Gestor Geral de 1ª Entrância desta 

Comarca, encontra-se afastado no período de 02.07.2018 a 11.07.2018, 

em face de férias regulares.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Fernanda Karina de Almeida Varella, mat. 25.652, 

Gestora Administrativa 3, para exercer a função de Gestora Geral de 1ª 

Entrância Substituta para assinar certidões, expedientes e praticar os 

demais atos relativos à função no período de 02.07.2018 a 11.07.2018, 

durante o afastamento do titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Nova Canaã do Norte, 25 de junho de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59552 Nr: 166-46.2018.811.0090

 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: BRUNO APARECIDO BENETON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta por BRUNO APARECIDO 

BENETON GOMES, em desfavor de VOLNEI BORGES, ambas devidamente 

qualificadas nos autos.

Com base na ausência de declaração de IRPF extraída do sítio eletrônico 

da Receita Federal, dos holerites e das cópias da CTPS da parte autora, a 

qual demonstra seu atual vínculo empregatício como trabalhador rural com 

remuneração mensal de R$ 1.105,00 (um mil, cento e cinco reais), 

DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

RECEBO A INICIAL por estarem preenchidos os requisitos previstos nos 

arts. 319 e 320 do NCPC.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 

16H00, na forma do art. 334 e seguintes do NCPC.

Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência 

acima designada, devendo ela comparecer acompanhada de advogado 

ou, caso não possua recursos financeiros para contratá-lo, de defensor 

público (art. 334, § 9º, do NCPC).

Advirta-se de 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49824 Nr: 683-56.2015.811.0090

 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: ABMAEL VIEIRA DE ALMEIDA

 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 petição de fls. 100/103 - Ref: 53, 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.

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.: 49838 Nr: 690-48.2015.811.0090

 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: RAIMUNDA APOLINARIO DE SOUZA

 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 petição de fls. 81/83 - Ref: 51, 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.

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.: 49994 Nr: 758-95.2015.811.0090

 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: NEUSA SOARES SANCHES, ANTONIO MANOEL 

SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 74/77 - Ref: 43, 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.

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.: 50222 Nr: 877-56.2015.811.0090

 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: LUIZA RIBEIRO CARVALHO

 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 petição de fls. 139/142 - Ref: 60, 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.

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.: 51306 Nr: 565-46.2016.811.0090

 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: ARLINDO FRANCISCO DA CRUZ

 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 petição de fls. 194/197 - Ref: 54, 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.

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.: 55995 Nr: 809-38.2017.811.0090

 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: GERMINA GONÇALVES DE OLIVEIRA MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do recibo de pagamento de salário e/ou declaração de imposto 

de renda retro acostado(s), DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, na forma do art. 98 e seguintes do NCPC.

 Cite-se o MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE para CONTESTAR a 

ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. o art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo.

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos 

ou argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.

Por oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma do 

inciso I, do § 4º, do art. 334, do NCPC, ainda que a parte requerida, em 

resposta a ofício deste Juízo, sinalizou pelo interesse em audiências de 

conciliação, nunca se fez presente nelas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 1033-39.2018.811.0090

 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: RONALDO ADRIANO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57236 Nr: 1460-70.2017.811.0090

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMF, CMF, EMF, NMF, AG, JMF, WFMF, ACMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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A petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil.

Verifica-se que o descendente do “de cujus” Nilson Medina Fattore é 

pré-morto e deixou 02 (dois) filhos, um deles menor de idade, que, na 

ordem de vocação hereditária, representam Nilson como se vivo fosse, 

com o direito à quota parte da herança.

Neste ponto, o art. 659 do NCPC estabelece que o arrolamento sumário 

somente poderá ser celebrado entre partes capazes.

Ademais, não há comprovação nos autos de eventual renúncia da 

herança.

Assim, nos termos do art. 321 do NCPC, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial nos seguintes termos:

I. Adequação dos fatos, fundamentos jurídicos e causa de pedir ao rito 

apropriado (NCPC, art. 319, incisos III e IV).

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61081 Nr: 961-52.2018.811.0090

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO LEITE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59625 Nr: 211-50.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos em mutirão.

INDEFIRO o pedido da defesa à Ref: 83.

Apesar de o áudio e a imagem não estarem sincronizados com posterior 

congelamento desta, como mencionado pela própria defesa, o áudio segue 

sem nenhum corte.

Tanto assim que tal circunstância não impediu ao Ministério Público o 

oferecimento de suas alegações finais.

Portanto, com o devido respeito, desnecessária a regravação da mídia 

digital perante a Comarca de Alta Floresta, mormente por se tratar o feito 

de réu preso.

Cumpra-se o(a) despacho/decisão anterior e intime-se a defesa para 

alegações finais escritas, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Decisão prolatada às 19h17 do dia 27/06/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 8-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 EDITAL 003/2018

PROCESSO QUE ENTRARÁ EM JULGAMENTO NA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, DESIGNADA PARA O MÊS DE 

AGOSTO DE 2018.

 O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, MM Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de 

Mato Grosso, na forma da lei etc.

 FAZ SABER a todos quanto interessar possam, principalmente o Digno 

Representante do Ministério Público desta Comarca, ao réu abaixo 

relacionado e a seu respectivo defensor, que foi designado o dia 20 de 

agosto de 2018, com início às 09h:30min para a TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, de conformidade com o artigo 429, § 

1º, do Código de Processo Penal, sendo elaborada a lista e escala do 

processo que entrará em julgamento na mencionada sessão e que 

obedecerá a seguinte pauta:

Dia 02.07.2018 – às 09h:30min – Processo nº 8-88.2018.811.0090, código 

Apolo 59230, que o Ministério Público move contra RAFAEL FREITAS DA 

SILVA, por ter sido pronunciado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, 

do Código Penal com os gravames da Lei 8.072/90 e o art. 347, parágrafo 

único, do mesmo diploma legislativo, em concurso material de crimes, 

tendo como vítima CARLOS HENRIQUE PINHO TRINDADE e como defensor 

DR. PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB/MT Nº 11.324.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, mandou o MM. Juiz que se expedisse a presente lista do 

processo que deverá ser julgado na Terceira Reunião Ordinária do 

Tribunal Popular do Júri, que será afixada à Porta do Fórum local, sendo 

que este Tribunal funcionará nas dependências da Câmara Municipal 

desta Comarca. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Nova Canaã 

do Norte, Estado de Mato Grosso, aos vinte e oito (28) dias do mês de 

junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2018).

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal Popular do Júri

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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CONSORCIO CIA AMBIENTAL (REQUERIDO)

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)
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Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000001-16.2017.8.11.0090 REQUERENTE: NIVALDO ALVES 

DE SOUZA REQUERIDO: CONSORCIO CIA AMBIENTAL, COMPANHIA 

PARANAENSE DE ENERGIA Vistos em mutirão. Verifica-se que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então competente. Entanto, este 

magistrado possui entendimento diverso para a concessão da benesse, 
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que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a 

Carta Política de 1988. Com isso, a alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que a petição 

inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Colacione 

documentos pessoais LEGÍVEIS (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 18 

de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

Decisão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000067-59.2018.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA VERONICA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de reclamação proposta por MARIA VERÔNICA RODRIGUES em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos(as) devidamente qualificadas 

nos autos. Afirma a parte autora ser correntista do Banco do Brasil e 

possuir um débito inadimplente referente ao Financiamento do FIES. Diz 

que foi recém admitida como técnica administrativa escolar pelo Município 

de Nova Canaã do Norte, tendo aberto conta salário perante a parte ré 

para recebimento dos vencimentos. Alega ter protocolado pedido de 

renegociação de dívida perante a citada instituição financeira, obtendo a 

informação de que a renegociação somente poderia acontecer mediante 

pagamento à vista. Acrescenta que ao abrir a declinada conta salário, o 

gerente a fez assinar alguns documentos permitindo ao banco o bloqueio 

de todo o seu salário, o que de fato foi feito logo no primeiro pagamento 

pelo Município de Nova Canaã do Norte. Daí requer a concessão da tutela 

de urgência para suspensão dos bloqueios dos salários. No mérito, requer 

que a parte ré se abstenha de tal conduta, além da condenação por danos 

morais. A parte ré contestou arguindo preliminares de incompetência da 

justiça estadual, ilegitimidade passiva para a causa e falta de interesse de 

agir. No mérito, requer a improcedência dos pedidos da parte autora. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de incompetência Não obstante os 

valiosos argumentos da parte ré, não há falar em incompetência da Justiça 

Estadual. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em 

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos 

termos do art. 109, inciso I, da CRFB/88. Entanto, a causa de pedir deste 

feito não discute as regras do financiamento estudantil realizado pela 

parte autora, mas somente a legalidade dos bloqueios de valores 

realizados na conta salário desta pela instituição financeira ré. II.2 - Da 

ilegitimidade passiva Quanto à arguição de ilegitimidade passiva, esta 

também não procede pelos mesmos fundamentos da acima tecidos, pois 

que a questão é restrita aos bloqueios saláriais efetivados em conta 

bancária da parte autora, não se desbordando para questões judiciais, 

legais ou administrativas do FIES / SISFIES / FNDE. II.3 - Da falta de 

interesse de agir Quanto à falta de interesse de agir, melhor sorte não lhe 

assiste, pois que, igualmente, a parte autora se insurge unicamente em 

relação à suposta abusividade no bloqueio integral de seu salário para 

adimplemento que reconhece haver com a parte ré. Não há qualquer 

discussão a respeito do contrato entabulado por aquela com esta. II.4 - Do 

pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento, especificamente para que a parte ré se abstenha de bloquear 

os salários recebidos pela parte autora em sua conta bancária. O perigo 

de dano é evidente, pois que o bloqueio integral ou de parte significativa 

do salário do consumidor é prática lesiva, na forma do art. 6º, inciso IV, do 

Código de Defesa do Consumidor, que coloca em risco a própria 

subsistência daquela e de eventuais dependentes. A prestação de 
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caução é desnecessária, seja em razão da pouca probabilidade de danos 

para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, 

estrita à suspensão dos bloqueios efetivados na conta salário da parte 

ativa. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeitadas as arguições 

preliminares da parte ré, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE 

URGÊNCIA e determino ao BANCO DO BRASIL S.A. a LIBERAÇÃO, no 

prazo de 48H (quarenta e oito horas), dos proventos depositados e 

bloqueados na conta salário da parte autora mantida com a parte ré nº 

8.966-4, agência 4993-x, ABSTENDO-SE de novos bloqueios até decisão 

final nestes autos, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento da 

ordem judicial, com fundamento no art. 537 do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Por não haver pedido de gratuidade da justiça na inicial, REVOGO o 

despacho para comprovação de hipossuficiência da parte autora. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

28 de junho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000067-59.2018.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA VERONICA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de reclamação proposta por MARIA VERÔNICA RODRIGUES em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos(as) devidamente qualificadas 

nos autos. Afirma a parte autora ser correntista do Banco do Brasil e 

possuir um débito inadimplente referente ao Financiamento do FIES. Diz 

que foi recém admitida como técnica administrativa escolar pelo Município 

de Nova Canaã do Norte, tendo aberto conta salário perante a parte ré 

para recebimento dos vencimentos. Alega ter protocolado pedido de 

renegociação de dívida perante a citada instituição financeira, obtendo a 

informação de que a renegociação somente poderia acontecer mediante 

pagamento à vista. Acrescenta que ao abrir a declinada conta salário, o 

gerente a fez assinar alguns documentos permitindo ao banco o bloqueio 

de todo o seu salário, o que de fato foi feito logo no primeiro pagamento 

pelo Município de Nova Canaã do Norte. Daí requer a concessão da tutela 

de urgência para suspensão dos bloqueios dos salários. No mérito, requer 

que a parte ré se abstenha de tal conduta, além da condenação por danos 

morais. A parte ré contestou arguindo preliminares de incompetência da 

justiça estadual, ilegitimidade passiva para a causa e falta de interesse de 

agir. No mérito, requer a improcedência dos pedidos da parte autora. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de incompetência Não obstante os 

valiosos argumentos da parte ré, não há falar em incompetência da Justiça 

Estadual. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em 

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos 

termos do art. 109, inciso I, da CRFB/88. Entanto, a causa de pedir deste 

feito não discute as regras do financiamento estudantil realizado pela 

parte autora, mas somente a legalidade dos bloqueios de valores 

realizados na conta salário desta pela instituição financeira ré. II.2 - Da 

ilegitimidade passiva Quanto à arguição de ilegitimidade passiva, esta 

também não procede pelos mesmos fundamentos da acima tecidos, pois 

que a questão é restrita aos bloqueios saláriais efetivados em conta 

bancária da parte autora, não se desbordando para questões judiciais, 

legais ou administrativas do FIES / SISFIES / FNDE. II.3 - Da falta de 

interesse de agir Quanto à falta de interesse de agir, melhor sorte não lhe 

assiste, pois que, igualmente, a parte autora se insurge unicamente em 

relação à suposta abusividade no bloqueio integral de seu salário para 

adimplemento que reconhece haver com a parte ré. Não há qualquer 

discussão a respeito do contrato entabulado por aquela com esta. II.4 - Do 

pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento, especificamente para que a parte ré se abstenha de bloquear 

os salários recebidos pela parte autora em sua conta bancária. O perigo 

de dano é evidente, pois que o bloqueio integral ou de parte significativa 

do salário do consumidor é prática lesiva, na forma do art. 6º, inciso IV, do 

Código de Defesa do Consumidor, que coloca em risco a própria 

subsistência daquela e de eventuais dependentes. A prestação de 

caução é desnecessária, seja em razão da pouca probabilidade de danos 

para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, 

estrita à suspensão dos bloqueios efetivados na conta salário da parte 

ativa. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeitadas as arguições 

preliminares da parte ré, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE 

URGÊNCIA e determino ao BANCO DO BRASIL S.A. a LIBERAÇÃO, no 

prazo de 48H (quarenta e oito horas), dos proventos depositados e 

bloqueados na conta salário da parte autora mantida com a parte ré nº 

8.966-4, agência 4993-x, ABSTENDO-SE de novos bloqueios até decisão 

final nestes autos, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento da 

ordem judicial, com fundamento no art. 537 do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Por não haver pedido de gratuidade da justiça na inicial, REVOGO o 

despacho para comprovação de hipossuficiência da parte autora. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

28 de junho de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69495 Nr: 239-83.2016.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Altair Almeida Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente, por meio de sua 

procuradora legal, para que compareça neste Juízo, no prazo máximo e 

improrrogável de 15 (quinze) dias, munido de Certificado de Registro de 

Arma de Fogo em seu nome, para que seja restituída a respectiva arma de 

fogo apreendida, sob pena de perdimento do bem apreendido em favor do 

Comando do Exercito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 1979-42.2017.811.0091

 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: APdM, LPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 

SUETONIO PAZ - OAB:5203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75376 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido liminar de curatela 

provisória proposta por Arçulina Pedroso de Moraes em face de Lourival 

Pedroso de Moraes Acerca do pedido de Curatela Provisória, tendo em 

vista os fatos alegados, mormente o estado de saúde do interditando e a 

necessidade de ampará-lo material e socialmente, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA (art. 87, Lei n. 13.146/15), para o fim de nomear desde logo 
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curadora provisória a Sra. ARÇULINA PEDROSO DE MORAES, qual atuará, 

a partir da assinatura do respectivo termo de compromisso, como 

representante legal do interditando, inclusive para fins previdenciários, 

ficando obrigada à prestação de contas quando instada a tanto, 

observando-se o disposto no art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. 

Desse modo, LAVRE-SE o 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. A curadora deverá 

comparecer a escrivania no prazo de 05 dias para prestar compromisso, 

nos termos do art. 759 do CPC. Designo audiência para a entrevista do 

interditando o dia 06 de agosto de 2018, às 15h40, nos termos do artigo 

751 do CPC. Consigne-se que, nos termos do art. 752 do CPC, o 

interditando poderá impugnar o pedido, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data da sua entrevista em Juízo e que, caso não 

constitua advogado, ser-lhe-á nomeado curador especial. Nomeio desde já 

curador especial ao interditando, o advogado Suetônio Paz - OAB n. 

5.203-B/MT, para comparecer à audiência, bem como, após, impugnar o 

pedido, nos termos do artigo 752 do Código de Processo Civil. Cite-se e 

intime-se o interditado. Ciência ao Ministério Público. Intime-se o advogado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 26 de 

junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77254 Nr: 1039-43.2018.811.0091

 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: Elaine Vilas Boas Chaves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód 77254 DECISÃO Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Antes de 

analisar o pedido de tutela de urgência, deve a parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar nos autos, sob pena de indeferimento da 

inicial, anterior requerimento administrativo da autarquia previdenciária com 

decisão negando o benefício, nos termos do que decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal - STF nos autos do RE 631.240. Em se tratando de 

benefício previdenciário, é necessário que o interessado, inicialmente, 

requeira administrativamente a sua concessão, para que a autarquia 

competente possa verificar se estão ou não reunidos os requisitos legais. 

Ocorre que não há os autos prova de que a autora tenha, efetivamente, 

buscado, junto à autarquia, a renovação da concessão do benefício após 

a data de 28/02/2018, uma vez que, tendo sido anteriormente deferido, 

haveria a possibilidade de renovação da benesse na via administrativa. 

Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos, sob pena de indeferimento da inicial, anterior 

requerimento administrativo da autarquia previdenciária com decisão 

negando o benefício, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal - STF nos autos do RE 631.240. Decorrido o prazo, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 26 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70756 Nr: 1024-45.2016.811.0091

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL, ETdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 Código 70756 - Autos n. 1024-45.2016.811.0096

 DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, 

proposta por Banco Bradesco S/A, em desfavor de Transportadora 

Teixeira ME e seu interveniente garantidor Edilson Teixeira da Silva, ambos 

qualificados nos autos.

Foi deferida a limar às fls. 35/37.

Às fls. 59/63 a requerida veio aos autos informando o depósito em juízo do 

valor correspondente à dívida e requereu a liberação do bem, que teria 

sido apreendido.

Analisando detidamente os autos, constato que o devedor não efetuou o 

pagamento diretamente à instituição financeira, mas depositou os valores 

correspondentes à dívida em conta vinculada ao juízo, tudo a fim de evitar 

a consolidação da propriedade fiduciária.

Não se verifica nos autos comprovante de que a apreensão tenha 

efetivamente ocorrido, o que impede aferir o prazo de 05 (cinco) dias, 

previsto no parágrafo 1º do artigo 3º do decreto-lei n. 911/69.

Entretanto, diante do depósito em juízo do valor indicado na exordial, e a 

fim de não causar prejuízos às partes, reputo prudente determinar que a 

parte autora se abstenha de efetuar a remoção do veículo, caso 

efetivamente tenha sido apreendido, bem como de proceder a sua 

alienação.

Por oportuno, deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os valores depositados em juízo, bem como sobre 

eventual efetivação da apreensão do bem, indicando local e data, 

requerendo o que de direito.

Decorrido o prazo, com o sem manifestação, venham os autos conclusos 

para deliberação quanto à liberação do veículo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78860 Nr: 452-09.2018.811.0095

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Targanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a juntada de documentos pela parte embargada, dê-se vista ao 

embargante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66918 Nr: 907-76.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Translade-se cópia da sentença de parcial procedência proferida nos 

autos dos embargos à execução, em apenso, bem como a certidão de 

trânsito em julgado da referida sentença.

Em seguida, intime-se a parte exequente para atualizar o valor do débito, 

levando em consideração os parâmetros estabelecidos na sentença dos 

autos 75823.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79318 Nr: 733-62.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Carla Luana Mendenga Prux

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES CAVALHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita a parte autora, tendo em vista 

que não há elementos suficientes e necessários para afirmar que a 

requerente não possui condições de recolher as custas e taxas 

processuais.

Isto porque o único documento juntado pela requerente é o extrato 

bancário de sua conta poupança (fl. 19), que por si só não comprova a 

alegada hipossuficiência econômica.

Desta feita, DETERMINO que a parte autora recolha as custas e taxas 

processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78741 Nr: 378-52.2018.811.0095

 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): LISBOA TERRAPLENAGEM E SERVICOS DE 

APOIO A AGRICULTURA LTDA, ALANA MENDES RODRIGUES, Paulo 

Casturino da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. A presente decisão, assinada 

devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei.DETERMINO a retificação do tipo de ação 

no sistema Apolo, com as alterações necessárias.Intime-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 738-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade da readequação da pauta deste juízo, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto 

de 2018, às 15h00min, 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.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45337 Nr: 1115-22.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade 

-Dr.Gilberto Machado Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa 

do réu, para tanto, fica intimado o do inteiro teor da sentença ref: 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56859 Nr: 1461-02.2016.811.0022

 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: JLdS, PJLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 18254-B, para promover a 

defesa da autora, para tanto, manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64363 Nr: 2363-18.2017.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcondes Santana Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sobre a correspondência devolvida pela ECT, ref. 21, sob 

alegação "mudou-se".

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80037 Nr: 1424-93.2012.811.0028

 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: BV Leasing Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucidio Bento Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se nesta Secretaria, para 

distribuição e cumprimento, a Carta Precatória de Busca e Apreensão, 

expedida nos autos, para citação do requerido Lucidio Bento Pinto, para 

ser cumprida na Comarca de Várzea Grande/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62742 Nr: 2162-52.2010.811.0028

 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: JVMM, LRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre informação do médico perito 

de ref.78

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011752-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL VICENTE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013771-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CAMILA DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013771-46.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIA CAMILA DE MORAES E SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Anulação de 

Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência, Repetição de Indébito, 

Ressarcimento por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais 

proposta por ANTONIA CAMILA DE MORAES E SILVA. Requer que a parte 

reclamada suspenda a cobrança de empréstimo feito em seu nome, bem 

como proceda a devolução dos valores cobrados até o momento, em 

razão de nunca ter pactuado contrato com o banco requerido. Inicialmente, 

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. Compulsando os autos verifico que a reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

pessoalmente para o ato, tampouco justificou a ausência, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Assim sendo a requerida não se desincumbiu do ônus, restando 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a 

demandada não compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “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.” Cabe à parte Reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. O 

Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm a 

seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Devemos nos ater ao fato de que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas deve-se 

ao princípio maior dos sistemas dos Juizados Especiais, que é a tentativa 

de conciliação entre os litigantes. Em se tratando de causa que versa 

sobre direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte 

requerida à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro 

não for o entendimento do julgador. Assim, uma vez que a demandada não 

produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para defender-se do 

alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não 

comparecimento à audiência designada para tentativa de conciliação 

corroborou para que não trouxesse aos autos qualquer prova que 

destituísse o alegado pelo demandante, assim a decretação da revelia com 

o aproveitamento de todos os seus efeitos é medida que se impõe. A 

Reclamante nega ter realizado empréstimo consignado com a Reclamada, 

e, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus 

desta última a comprovação de que houve o formal e regular contrato de 

crédito, que deu origem ao desconto de pagamento, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, entretanto, assim não o fez. Desta forma, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiros, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Com efeito, não há provas nos autos de que a parte 

Reclamante tenha firmado o referido contrato. A responsabilidade civil do 

causador do dano opera-se estando presentes a culpa, o dano e o nexo 

de causalidade ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre 

no presente caso, pois não restam dúvidas de que o desconto foi 

indevido, o que certamente causou inúmeros transtornos além, de 

desequilibro financeiro, ante a subtração indevida de valores. Nesse 

sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso já definiu: EMENTA RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE 

PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A falha consistente no desconto em 

conta bancária de valor de empréstimo não contratado, que avilta a 

remuneração do consumidor, sujeita a instituição bancária a pagar 

indenização por dano moral, pois a situação vivenciada configura violação 

aos direitos de personalidade, previstos no inciso X do artigo 5º da 

Constituição Federal. A repetição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer nos casos em que reste configurado engano 

injustificável na cobrança indevida. Consumidor que comprovou mediante 

juntada de histórico de pagamentos de que houve a subtração, mediante 

desconto em folha de pagamento, do valor referente a quatro (04) 

parcelas no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais quarenta 

centavos) cada. Recurso provido. Número: 721090720158110001/2016 

Relator: NELSON DORIGATTI Data do Julgamento: 11/10/2016 Quanto aos 

danos materiais a parte autora acostou planilha com as informações de 

parcelas e descontos, dessa feita, defiro o pedido para determinar a 

restituição do valor comprovadamente debitado em dobro. 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 Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR 

a parte reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 
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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). DECLARAR a inexistência da relação jurídica e 

dos débitos decorrentes dos empréstimos; DETERMINAR a suspensão dos 

descontos, no prazo de 10 (dez) dias; RESTITUIR a autora o valor das 

parcelas comprovadamente debitadas, a título de repetição de indébito, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, 

na forma dobrada. DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de 

Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTANIETE RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000331-05.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OTANIETE RODRIGUES DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

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. I – Preliminar - 

Da competência do juizado especial Rejeito a preliminar de incompetência 

do Juizado Especial articulada pela requerente, para processar e julgar o 

feito. Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe 

pode ser considerada complexa, sendo dispensável a realização de 

perícia, inclusive entendo que os elementos probatórios juntados nos 

autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Inclusive, a parte 

requerente não juntou elementos probatórios hábeis a justificar a 

realização de prova pericial técnica. Assim, rejeito a preliminar em 

epigrafe. I - Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve 

seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, por cobranças indevidas 

por parte da empresa Requerida, referente aos débitos de R$ 167,81 e R$ 

200,57 que a Reclamante desconhece, eis que solicitou o cancelamento 

do plano de linha móvel, tendo pago quitado todos os seus débitos. Em sua 

peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular utilização dos 

serviços pela parte autora, que existe contrato entre as partes e houve a 

prestação de serviços, e que por mera liberalidade que a autora deixou de 

efetuar o pagamento, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente tendo seu nome negativado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido (Termo de adesão 

e contratação de serviços SMP, contrato de permanência por benefício, 

ambos devidamente assinados, cópia dos documentos pessoais e telas 

sistêmicas), demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, e 

ainda que a negativação é legítima. O requerente impugna genericamente 

os documentos trazidos junto à defesa. Diante das circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui débito com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 13 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018904-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIER DAYANA ROJAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018904-06.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANNIER DAYANA ROJAS DA CONCEICAO Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Preliminar 

No que tange à alegação de ilegitimidade resta afastada por se tratar de 

mesmo grupo empresarial e por ser a empresa que inseriu o nome da 

parte autora no cadastro de inadimplentes. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Fundamento e 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por ANNIER 

DAYANA ROJAS DA CONCEICAO em desfavor de BANCO BRADESCARD 

S.A. Narra a inicial que a parte requerente não possui qualquer relação 

jurídica com a requerida, e vem sofrendo cobranças indevidas, gerando a 

inserção no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 544,80 (quinhentos 

e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo solicitada a inscrição 

pela Reclamada em 01/04/2016. Pleiteia a declaração da negativa de débito 

e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano 

moral. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da relação jurídica entre as partes, juntando 
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provas robustas que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. 

A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos autos a 

proposta de adesão assinada, faturas de consumo de 10/06/2012 à 

10/03/2016, insta pontuar que as assinaturas constantes dos documentos 

carreados junto a contestação são visivelmente a mesma assinatura da 

requerente apresentado na procuração e no termo de audiência de 

conciliação. Não havendo a responsabilização de reparação em danos 

morais, já que houve a contratação dos serviços de forma lícita. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista restou demonstrado a contratação dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das mensalidades 

pactuadas. Diante dos documentos juntados na inicial e na contestação, 

nota-se que a parte não impugnou as alegações da defesa, sendo certo 

que a assinatura exarada no documento trazido como prova pela 

requerida, se assemelha em muito, àqueles assinados pela promovente. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: REVOGO a tutela deferida no 

movimento n° 8603886. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010424-73.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIL RONDON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÕNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010424-73.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEDIL RONDON 

DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÕNICA BRASIL S/A VISTOS, 

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos 

por TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S.A.) alegando, em síntese, a 

existência de omissão na sentença proferida nos autos. Alega omissão 

aduzindo que o magistrado deixou de fundamentar a existência de dano 

moral, visto que o mesmo não é presumido. É o relatório necessário. 

Decido. Recebo os presentes embargos de declaração por serem 

tempestivos. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não 

operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na decisão. No entanto, tenho que, no mérito não merecem 

acolhimento, tendo em vista que nos moldes do art. 1.022, do Novo Código 

de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade, 

contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional deferido 

liminarmente, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar. Não há, 

portanto, qualquer ponto a ser modificado na referida decisão, visto que 

as questões de omissão apontadas pelo embargante encontram-se 

sanadas, já que o julgado fundamento pormenorizadamente a ocorrência 

de dano moral presumido gerado pela inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, citando inclusive, jurisprudência pacífica do STJ. 

Desta feita, por ser tempestivo RECEBO os presentes embargos de 

declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por entender tratar-se de 

embargos meramente protelatórios. EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

dos valores depositados, em razão da juntada do comprovante de 

pagamento - guia deposito judicial. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000428-05.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOCINEY LEMES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Aduz 

a parte Requerente que dirigiu-se até a Reclamada e adquiriu uma linha 

telefônica. Afirma ainda que dois dias após ter adquirido a linha telefônica, 

seu número ficou desativado, pois o mesmo número estava sendo 

utilizado por outra pessoa. A requerida em sua defesa afirma que, não 

praticou nenhum ato ilícito, bem como a impertinência na condenação em 

dano moral. A empresa requerida, como prestadora de serviço, possui 

responsabilidade em face dos serviços ofertados competindo a garantia 

da disponibilidade. Outrossim, a responsabilidade da parte requerida 

restou evidente, eis que apesar de informar que não praticou qualquer 

ilícito, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. Patente, 

portanto, que ocorreu falha na prestação de serviço da parte Reclamada. 

Definido isso, resta apreciar o pedido atinente à reparação dos danos 

morais. A indenização por danos morais demanda, pela peculiaridade do 

caso concreto, a análise cautelosa das nuances da lide. Nos termos da 

petição inicial, a mácula moral teria por gênese a própria ofensa, 

decorrente da gravidade do ilícito em si, eis que a autora acabou 

experimentando angústias e sentimentos negativos. O dano moral 

pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com 

violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de 

conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de 

reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral. 

Além disso, o descaso da requerida para a solução da controvérsia é 

patente, caracterizado, especialmente, pelos diversos atendimentos, sem 

a devida resolução. Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil 

restam indubitavelmente configurados, tendo em vista que houve falha na 

prestação do serviço, inobservância dos deveres contratuais e legais, 

além da conduta omissiva ilícita da reclamada que inviabilizou a 

continuidade do curso pela requerente. Com isso, o dano moral está 

consubstanciado na insatisfação pessoal e nos incômodos decorrentes 

das providências notoriamente dificultosas para o restabelecimento do 

direito. A fixação do dano moral deve ser norteado pelos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese vertente, a repercussão 

dos fatos na esfera psíquica da requerente pode ser considerada 

moderada, se comparada a outras adversidades. Assim, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). No caso em exame, não tendo sido fornecido o serviço 

contratado, pode o consumidor exigir a devolução dos valores pagos por 

eles. No entanto, não cabe a restituição em dobro de valores, uma vez que 

não se trata de cobrança indevida, mas sim de rescisão contratual, com 
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consequente restituição de valores, em virtude de falha da contratada. 

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante em desfavor da 

Reclamada para declara a inexistência de débitos e: I) CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação. II) OPINO pela confirmação em definitivo a Tutela Antecipada para 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA CONCEICAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000132-80.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 131,12; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDNA DA CONCEICAO ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de CLARO S/A. A 

parte requerente, através de seu advogado, juntou documento datado de 

20/02/2018, manifestando pela desistência do processo. (Id 11816737), 

após o não comparecimento na audiência. Infere-se dos autos, que a 

parte Reclamante foi devidamente intimada, restando injustificada, 

portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que 

dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão 

a extinção do presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO 

EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza 

Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015155-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Mérito A reclamada, em sua defesa, afirma 

que o dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, 

bem como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. 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. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 
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parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013800-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELINA BENEDITA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013800-96.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSELINA BENEDITA DA 

SILVA MORAES REQUERIDO: EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A 

PRELIMINAR??????????????? Projeto de Sentença 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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida, uma vez que afirma 

jamais ter possuído qualquer contrato junto à empresa reclamada, apto a 

justificar a restrição. Contesta a requerida aduzindo que a parte autora 

contratou os serviços e devido ao inadimplemento se torna legitima a 

cobrança decorrente de sua utilização. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica do TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELA RECLAMANTE, bem 

como de faturas e histórico de consumo, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação 

devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil/2015. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Assim, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte requerida, permitem 

um juízo seguro de cognição a respeito dos fatos articulados no sentido 

da improcedência, conforme apontado na peça de contestação. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida pela parte reclamante. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Willian Santos 

Damaceno Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000161-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEMIR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000161-33.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALCEMIR FRANCISCO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO TV 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do CLARO TV. Designada audiência de 

conciliação para dia 23/01/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. REVOGO a tutela deferida no movimento n° 9134747. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILDO DA SILVA MARTINS - ME (REQUERENTE)

JOSEILDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO 

SICREDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000456-70.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSEILDO 

DA SILVA MARTINS - ME, JOSEILDO DA SILVA MARTINS Parte Ré: 

REQUERIDO: CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS 

LIGADAS AO SICREDI Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

autor alega a manutenção indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, aduz que utilizou o limite de crédito disponível em sua conta 
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corrente, procurou a requerida para realizar um acordo. Sustenta que este 

teria se firmado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e, naquela data 

(15/05/2017) efetuou um depositado R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) e 

o remanescente, teria sido acordado, que o reclamante fizesse depósitos 

periódicos até a liquidação final do saldo devedor. Em razão do débito em 

conta, seu nome teria sido enviado ao cadastro de proteção ao crédito, 

contudo, diante do acordo que teria sido realizado a requerida teria se 

comprometido em baixar a ocorrência negativa, mas não o fez. Argumenta 

que teria tido prejuízos junto ao Banco Brasil, que passou a reter valores 

de venda de sua empresa, em razão de seu nome estar negativado, o que 

o levou, a efetuar o depósito do valor restante do suposto acordo, na data 

de 31/05/2017. No entanto, apesar de quitar o débito junto a requerida na 

data em questão, essa teria mantido seu nome no SPC até 07/06/2017. 

Sustenta que esses fatos teriam lhe causado constrangimento, haja vista 

o pagamento da dívida. Face isso, pugna pela condenação da requerida 

em danos morais pela manutenção indevida de seu nome nos cadastros 

negativadores, atribuindo à causa o valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete 

mil, quatrocentos e oitenta reais). A reclamada alega que o acordo foi 

firmado dia 31/05/2017, que legalmente tem 05 (cinco) dias úteis para 

providenciar a retirada da negativação, sendo que fez o procedimento 

dentro do prazo legal. 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 as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Compulsando os autos 

verifica-se que o acordo foi efetivado dia 31/05/2017 conforme extrato 

acostado a exordial e no movimento n° 10281715, dessa feita, a instituição 

financeira fazendo a retirada do nome do autor no dia 07/06/2017 realizou 

o procedimento previsto na legislação, por analogia ao previsto no art. 43, 

parágrafo terceiro, do CDC, que estabelece: O consumidor, sempre que 

encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua 

imediata correção. Segundo o CDC, as empresas tem o prazo de cinco 

dias úteis para comunicar a alteração aos eventuais destinatários das 

informações incorretas. Desse modo, levando em consideração os 

documentos juntados à defesa que indicam que não há fato ilícito 

praticado pelo reclamado, inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Aliado a isso, verifico 

que o reclamante detém diversas outras inscrições, tanto anteriores 

quanto posteriores, o que demonstra que não houve ofensa a honra ou ao 

âmago do consumidor, uma vez que já foi inscrito nos órgão de proteção 

ao crédito. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para: REVOGO a tutela deferida no movimento n° 9647706. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018618-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018618-28.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL 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, inciso I do CPC/15. Preliminares - Da desnecessidade de 

apresentação do comprovante original de negativação O Código Civil 

brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: Art. 225. As reproduções 

fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, 

quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de 

coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, 

não lhes impugnar a exatidão. Assim o reconhecimento de um documento 

como verdadeiro deixou de ser previamente exigido. Com o dispositivo 

acima referido nossa legislação passou a prestigiar o chamado princípio 

da verdade documental que considera o documento como verdadeiro até 

que provem o contrário. Cabe ainda salientar, que com a norma descrita 

acima é possível reconhecer validade aos documentos eletrônicos uma 

vez que não precisam de autenticação. Com relação ao documento oficial 

de extrato de restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios 

de que o documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, 

como empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a 

legitimidade do documento apresentado no Mov. 01. Ademais, a empresa 

tem acesso ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo 

muito bem ter juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. 

Pelo exposto, afasto a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela empresa 

requerida no valor de R$ 70,04, sem ao menos ter sido notificada. A parte 

requerida contesta o autor asseverando que a parte requerente possui 

vínculo com a mesma, e que a legitimidade da cobrança encontra-se na 

utilização de serviços de telefonia, e que não foi adimplido, não havendo 

indícios de suspeita de fraude, estando em legítimo exercício regular de 

direito, existindo, pois, relação jurídica, não havendo que se falar em 

danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. 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 pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Apesar da 

juntada de faturas do ano de 2015, as mesmas são de endereço diverso 

do informado pelo autor. Ademais, impossível reputar telas de sistema 

como uma prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que devem ser analisados com reservas. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - EMPRESA DE 

TELEFONIA - INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - TELA DE 

COMPUTADOR - DOCUMENTO UNILATERAL -INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - 

DANOS MORAIS DEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO PROVIDO. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme 

dispõe o art. 130, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou 

não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento 
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para o correto desate da controvérsia. A prova produzida pela empresa 

Apelada se limitou a apresentar telas de sistemas de informação 

(computador), consistente em documento unilateral e, de se dizer, de difícil 

compreensão visto que praticamente apagado, deixando de rebater a 

existência do protocolo de atendimento e a data em que este foi gerado. 

Ausente a prova da existência do débito, verificada está in casu a 

conduta negligente da Apelada ao inserir o nome da Apelante no rol de 

inadimplentes, daí o dano moral na situação posta é presumido, não 

necessita de prova de sua ocorrência, basta a simples inserção indevida. 

Recurso provido. Ônus da sucumbência invertido. (Ap 43812/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016) A prova da 

solicitação do serviço cabe a Requerida, não se podendo impor à parte 

hipossuficiente demonstrar a ocorrência de fato negativo. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. 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. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. 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 o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados na exordial, verifica-se que a parte 

autora possui restrição anterior à discutida nos presente autos, assim, 

quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente 

ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve 

ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por 

dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não 

o fazendo, improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos 

a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito POCONÉ, 16 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000340-64.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA LUZIA CINTRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais proposta por MARIA LUIZA CINTRA em face 

da VIVO S.A. As partes compuseram acordo em Audiência de Tentativa 

de Conciliação, conforme se depreende do Termo de Audiência encartado 

aos autos. (id. 11449854). Defiro o pedido (id. 12680778), para 

Levantamento do valor do depósito judicial, com a expedição do 

competente Alvará de Levantamento em nome da Patrona da Reclamante. 

Ante o exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por 

consequência EXTINGO os autos, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000158-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VANDERLEI DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000421-13.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JONATHAN FERREIRA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT. As partes compuseram acordo extrajudicial instrumento anexo - Id 

10249892, cujo valor de R$ 4.000,000 (quatro mil reais) foi depositado na 

conta informada pelo autor. Portanto, para que surta seus legais e 
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jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 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. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em 

julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018617-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, proposta por FRANCISCO DA SILVA em face de BRADESCO 

CARTOES. Sustenta o requerente que foi surpreendida ao tomar 

conhecimento da existência de uma restrição no seu CPF inserida pela 

empresa requerida no valor de valor de R$ 303,51 (trezentos e três reais 

e cinquenta e um centavos). Narra a inicial que a parte requerente foi 

surpreendida com a restrição inserida pela empresa ora requerida, pois 

desconhece qualquer relação junto a mesma. Requereu a tutela com intuito 

de retirar a restrição. No entanto, a parte requerida, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas 

que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. Comprova nos 

autos que houve contratação dos serviços pelo requerente, juntando aos 

autos diversas faturas com utilização do cartão de crédito, comprovando 

assim, a contratação, o que justificou o encaminhamento do nome do 

promovente ao rol de inadimplentes. O requerente deixou de impugnar a 

contestação e os documentos juntados. O autor não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse dar causa que aqueles documentos não fossem 

do mesmo, comprovando a contratação, o consumo e o débito. Dessa 

maneira, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Dessa forma não 

há que se falar em inexistência de ato ilícito, pois restou demonstrado a 

relação jurídica e a regularidade da cobrança. Inexistindo os requisitos de 

responsabilidade civil de indenizar. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018619-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018619-13.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SEVERIANO LOURENCO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por SEVERIANO 

LOURENÇO DA SILVA em face do BANCO ITAUCARD S/A. Sustenta a 

requerente que foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de 

uma dívida no importe de R$ 340,00, datada de 31/05/2013, a qual alega 

desconhecer. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas que 

indicam a existência e a validade do negócio jurídico. Comprova que há 

contrato firmado entre as partes, decorrente da contratação do cartão de 

crédito ITAUCARD MASTERCARD NACIONAL, desde 30/10/2009. Junta 

comprovante de entrega do cartão de crédito (ID n. 11643943) no 

endereço do reclamante, este o qual coincide com o comprovante de 

endereço juntado na inicial. Devidamente intimado, não impugnou as 

informações trazidas, deixando transcorrer o prazo (ID n. 12231528). 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de ato ilícito, pois restou 

demonstrado a regularidade do contrato. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000130-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FATIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000130-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADEMILSON FATIMO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais proposta por ADEMILSON FATIMO DA 

SILVA em face da VIVO S.A. As partes compuseram acordo em 

Audiência de Tentativa de Conciliação, conforme se depreende do Termo 

de Audiência encartado aos autos. (id. 11549125). Defiro o pedido (id. 

13186516), para Levantamento do valor do depósito judicial, com a 

expedição do competente Alvará de Levantamento em nome do Patrono do 

Reclamante. Ante o exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e 

por consequência EXTINGO os autos, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Willian Santos 

Damaceno Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014955-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENIELSON BATISTA ARRUDA LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014955-71.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 996,71; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LENIELSON BATISTA ARRUDA LANGE Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO IBI S/A Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não 

sendo necessária a produção de outras provas. Rejeito a preliminar de 

incompetência deste Juizado Especial suscitada pelo Autor, tendo em vista 

que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um 

juízo de convicção, não havendo necessidade de produção de outros 

tipos de prova, como a pericial. Passo à análise do mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ao 

argumento de que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa Requerida no valor de R$ 996,71 (novecentos e noventa e seis 

reais e setenta e um centavos) e que o Autor desconhece o débito, sendo 

indevida a cobrança, pois jamais utilizou os serviços da Requerida, 

devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Na data de 30 de janeiro de 

2018, foi realizada audiência de conciliação, estando presente todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 11545666. A parte 

Reclamada contesta, afirma que que o Reclamante é titular do cartão de 

crédito IBICARD C&A VISA INTERNACIONAL sob o nº 

4282.XXXX.XXXX.7010, por meio do qual foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. A parte reclamada 

apresentou Proposta de Adesão ao Cartão e faturas, conforme ID Num. 

11603738. A parte Reclamante apresentou impugnação à contestação, ao 

argumento de necessidade de perícia grafotécnica na documentação 

apresentada. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifico que a Empresa reclamada se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados 

do Autor nos órgãos de proteção ao crédito é proveniente de serviços de 

fato contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência 

de débito e condenar o réu por danos morais. Neste sentido: Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por 

danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos 

pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pela autora 

inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em debate, denota-se que a 

parte autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro 

este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância 

de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso 

porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o Juízo e valer-se 

da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em massa” para 

obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo como meio de 

buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o funcionamento 

do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com 

graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão 

do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE 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). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora e 

para: 1) CONDENAÇÃO do autor à pena de litigância de má-fé no valor de 

9% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma 

do artigo 80, do Código de Processo Civil. 2) Outrossim, em decorrência da 

má-fé, para a CONDENAÇÃO do autor na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, do 

Novo Código de Processo Civil. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao 

Juiz de Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018607-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARZANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018607-96.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIA MARZANO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte 

requerente AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, referente ao débito no valor de R$ 232,84 (duzentos 

e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), pois afirma que, jamais 

utilizou os serviços da parte requerida, tão pouco realizou contrato com a 

mesma capaz de relativizar um possível negocio jurídico. A Empresa 

requerida contesta, informando que a ausência de prova indicativa do 

alegado direito da Parte Autora à indenização por danos morais. Da 

mesma forma, não houve comprovação do nexo causal entre a ação do 

Réu e o suposto dano alegado. Por conseguinte, alegou que não há o que 

ressarcir, visto que a Parte Autora contratou os serviços, que não há 

qualquer comprovação de dano, muito menos de nexo entre aquele e o ato 

de cobrar realizado pelo Réu. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 
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Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo e documentos a 

ele acostados tenho que o requerido não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

conseqüência, que a inserção do nome da requerente decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Vejamos o seguinte 

entendimento: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Autor para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos no valor de R$ 232,84 (duzentos e trinta e dois reais e 

oitenta e quatro centavos); b) CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso; c) 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome da requerente. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019072-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KELLY DOS SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT0010529A (ADVOGADO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019078-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTIMINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013233-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013233-02.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LELIA DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC, não havendo necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento como solicitado pelo 

reclamado na petição ID 10552950. Pleiteia a parte Reclamante declaração 

de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, referente ao débito no valor de R$ 494,13, pois afirma que, jamais 

utilizou os serviços da reclamada, tão pouco realizou contrato com a 

mesma capaz de relativizar um possível negocio jurídico. A Empresa 

Reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com a Reclamante e que verificou a 

existência de uma linha telefônica em nome da parte autora, LELIA DO 

NASCIMENTO SILVA, sob o contrato de n.º 5050579593. Aduz, ainda que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte Reclamante, afirma 

que inexiste o dever de indenização por danos morais e por fim, faz 

pedido contraposto. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo e documentos a 

ele acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre 

ressaltar que, a apresentação de tela sistêmica dos seus computadores 

não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única e 

produzida unilateralmente. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção do 

nome do reclamante decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. Vejamos o seguinte entendimento: INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor em cadastro de 

negativação ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Autora para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos no valor de R$ 494,13 (quatrocentos e noventa e 

quatro reais e treze centavos); b) CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. c) 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome da requerente; Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010055-11.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OLINDO MARQUES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A 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 COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por OLINDO MARQUES DA 

SILVA, em desfavor de HOEPERS S/A. A autora requer em sua exordial a 

inexigibilidade da divida cobrada no valor de R$ 407,68 (quatrocentos e 

sete reais e sessenta e oito centavos), contrato nº C62470010437546. 

Alega que foi surpreendida com a restrição, sendo devida indenização, 

ante a ausência de contrato entre as partes. Do Mérito No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte requerente sustenta que a 

negativação é indevida, pois não há relação comercial entre as partes. No 

entanto, a parte requerida, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. A requerida demonstrou que havia contrato entre 

as partes, com assinatura da reclamante (ID N. 8609374- PÁGINAS 1/10). 

Juntou contrato de COMPROVANTE DE DÉBITO, com assinatura da parte 

reclamante. Assinatura esta que coincide com as assinaturas da 

procuração e do termo de audiência de conciliação, não sendo impugnada 

no prazo legal pela reclamante. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos tendo em vista que contratou os serviços da 

requerida e sua negativação foi lícita em razão da inadimplência, assim 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos 

na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Revogo a tutela 

antecipada (ID N. 8609275). Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 039/2018 - DF

O Doutor MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz Substituto e Diretor do Foro em 

su bstituição legal d esta Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de 

Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor J ONATHAS COSTA GUIMARÃES, matrícula 34669, 

Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Segunda Vara desta Comarca, no período compreendido 

entre 25.05.2018 a 04.07.2018, ante o usufruto de compensatórias da 

servidora RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET, matrícula 32694, 

Analista Judiciário.

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

Porto Alegre do Norte, 25 de junho de 2018

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz Substituto e Diretor do Foro em substituição legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92403 Nr: 10657-45.2017.811.0059

 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: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

"Defiro o pedido retro nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, 

inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 

(trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC).

 Transcorrido o prazo supra in albis, certifique-se e nomeio como curador 

especial o Dr. Tiago da Silva Machado, OAB/MT n. 17.908, o qual deverá 

ser intimado para apresentação de contestação.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97197 Nr: 1038-57.2018.811.0059

 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: EdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

"Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que a requerida Rizalva Ferreira Carrias se encontra em 

lugar incerto e não sabido, no termos do art. 256 do CPC/2015, defiro o 

pedido de citação por edital.

Com o transcurso do prazo in albis, tendo em vista que a ação foi 

proposta pela Defensoria Pública, nomeio como curador especial o Doutor 

Itiel Gomes Costa, OAB/MT n. 21.499, que deverá ser intimado da 

nomeação e para apresentar contestação no prazo legal.

Após, intime-se para impugnação e retornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78726 Nr: 2166-49.2017.811.0059

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eduarda Azeredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Eduardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que no dia 26/06/2018, às 18 horas entrei 

em contato com o Diretor da Cadeia Pública, Sr. Gederson, o qual me 

informou que o executado Flávio Eduardo dos Santos foi colocado em 

liberdade neste dia 26/06/2018, às 17 horas, em razão de ter experido o 

prazo da prisão civil de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78726 Nr: 2166-49.2017.811.0059

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eduarda Azeredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Eduardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em razão do executado ter sido 

colocado em liberdade, por ter expirado o prazo de sua prisão civil, 

conforme certificado na Ref. 47, não entreguei o alvará de soltura para o 

Oficial de Justiça providenciar o cumprimento. O referido é verdade e dou 
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fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94210 Nr: 11697-62.2017.811.0059

 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: Deneri de Olivera Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que manifestem-se as partes sobre Laudo do 

perito juntado na ref:40, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18589 Nr: 2420-66.2010.811.0059

 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: Lusiene Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 05 ( cinco) dias,manifestar 

sobre os laudos medico e Laudo socio-economico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81616 Nr: 3941-02.2017.811.0059

 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: Ernane Corrêa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes para manifestação no prazo legal, sobre Laudo 

Juntado na ref:54

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15225 Nr: 1705-58.2009.811.0059

 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: Divino Egmar Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edileuza Cristina Ferreira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aier Feles Ferreira - 

OAB:7630-GO, JAICELI CAMARIN PIETROBON - OAB:16897, MARIO 

SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Aguarde-se o decurso de prazo recursal e, nada sendo requerido, 

certifique-se o trânsito em julgado.

Em não havendo mais diligências a serem realizadas por este Juízo, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 29 de agosto de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102658 Nr: 4064-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Claudina Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RODRIGUES SOARES, Cpf: 

43308929104, Rg: 4808526, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, trab. 

rural. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do agressor das medidas protetivas deferidas seu 

desfavor, constantes na decisão abaixo descrita que é parte integrante 

desta Edital.

Despacho/Decisão: Trata-se de pedido de medidas protetivas formalado 

com fundamento na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). (...). 

Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação 

ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...) Portanto, fixo 

as medidas protetivas a seguir: 1.Proibição de aproximação da ofendida, 

de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100(cem) 

metros de distância entre a ofendida e o agressor; 2.Proibição de contato 

com a ofendida, seus familiares e trestemunhas por qualquer meio de 

comunicação; Quanto às demais medidas protetivas, ausente lastro mínimo 

probatório, temerária se faz a concessão neste momento processual, 

restando consigando que poderão ser objeto de requerimento por meio da 

via adequada. Autorizo o cumprimento desta decisão com o auxílio da 

força policial se necessário for. Ainda autorizo o cumprimento com os 

benefícios previstos no art. 172, parágrafo 2°, do Código de Processo 

Civil. Ceientifique-se expressamente o agressor sobre a posssibilidade de 

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA se acaso descumprir as medidas 

impostas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal. 

Transitada em julgado, aquivem-se os autos após o decurso do prazo de 

03(três) meses, nada sendo requerido, cumprindo o disposto na CNGC em 

relação ao arquivamento. SERVE COMO MANDADO, excepcionalmente. 

Ciencia ao Ministério Público. 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, Evaneide Martins de 

Freitas do Amaral, digitei.

Porto Alegre do Norte, 28 de junho de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37014 Nr: 923-41.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Aparecido Neves, Volmar Antônio Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Gomes da Silva, Mariano Lopes Pinto, 

Lucimar Rodrigues Luz, Roseno Marcos de Souza, Alcimar Rodrigues Luz, 

Francinei Rodrigues Luz, Raimundo Rodrigues Luz, Reginaldo Rodrigues 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37014

 Vistos, etc.

Considerando que a Oposição não veio acompanhada de instrumento de 

mandato (fls. 60/66), forçoso o reconhecimento da ausência de 

pressuposto processual necessário ao desenvolvimento válido e regular 

do pleito.

 Assim, consoante o disposto no artigo 76, §1.º, inciso I, do CPC, intime-se 
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a Opoente Espigão Participação Empreendimentos e Administração Ltda 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação 

processual, juntando aos autos a procuração outorgada ao advogado que 

assina a petição da Oposição, sob pena de sua exclusão do processo.

 Decorrido o prazo, com ou sem atendimento da determinação pela 

Opoente, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33157 Nr: 1867-14.2011.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Pereira Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do Provimento da Corregedoria Geral da justiça de n.º 

13/2013, e atento ao valor da CDA ora objeto da execução, DETERMINO o 

arquivamento provisório dos autos.

Registro que o mesmo não significa extinção do feito, nem importa em 

reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser restabelecida a 

execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto 

no respectivo Provimento.

Arquive-se provisoriamente, sem baixa no Distribuidor, cumprindo-se na 

íntegra o que determina o citado Provimento.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 625-78.2015.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio Viana Dary

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:10.337 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar sobre a 

determinação de fls. 182.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 625-78.2015.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio Viana Dary

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:10.337 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 182.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 27005 Nr: 378-92.2008.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Gleique de Lara, Wellington Ferreira do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 PROCESSO/CÓD. Nº 27005

Vistos, etc.

Tendo em vista a nomeação de fl. 192, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Kleber de Souza Silva OAB/MT nº 8002, arbitro-lhe 

honorários no importe de 02 (duas) URH’s.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 221/222.

De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

Porto Esperidião/MT, 14 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.: 52779 Nr: 871-93.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dilson Gomes da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 52779

Vistos, etc.

Tendo em vista a nomeação de fl. 67, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Otávio Simplicio Kuhn OAB/MT nº 14.238, arbitro-lhe 

honorários no importe de 03 (três) URH’s.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 97/98-vº.

De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

Porto Esperidião/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.: 54826 Nr: 1187-72.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 54826

Vistos, etc.

Tendo em vista a nomeação de fls. 34/34-vº, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Anderson Rogério Grahl OAB/MT nº 10565, arbitro-lhe 

honorários no importe de 02 (duas) URH’s.

Ademais, na toada da certidão de fl. 67, intime-se o acusado da sentença 

de fls. 64 por edital.

Em cumprimento ao art. 1.498, §2º, da CNGC, após o trânsito em julgado 

da sentença, acaso haja substâncias entorpecentes apreendidas, 

deverão ser levadas ao órgão competente do Ministério da Saúde ou 

congênere estadual. Caberá à autoridade policial a responsabilidade pela 

legal e regular entrega, não dispensando, inclusive, a pesagem ou 

medição volumétrica no momento do recebimento, por parte do 

responsável do citado órgão.

Cumpra-se os expedientes necessários, após, arquivem-se os autos.

Porto Esperidião/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.: 60320 Nr: 542-42.2017.811.0098

 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): Enilton Souza Dias, Wesley Espindola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 60320

Vistos, etc.

Tendo em vista a nomeação de fl. 74, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Kleber de Souza Silva OAB/MT nº 8002, arbitro-lhe 

honorários no importe de 06 (seis) URH’s.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 137/147.

De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

Porto Esperidião/MT, 14 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.: 61220 Nr: 1049-03.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colaço Brandão Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 61220

Vistos, etc.

Tendo em vista a nomeação de fl. 77, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Kleber de Souza Silva OAB/MT nº 8.002, arbitro-lhe 

honorários no importe de 03 (três) URH’s.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 182/186.

De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

Porto Esperidião/MT, 13 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: 1000048-29.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA IZIDORIO TOME CORREIA (REQUERENTE)

SERGIO CEZARIO POLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PORTO ESPERIDIAO SANEAMENTO E DISTRIBUICAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de vossa senhoria na qualidade de advogado (a) 

da parte promovente, para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 11:00 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, devidamente 

acompanhado de advogado(s) habilitado(s). ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-14.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NEI DA SILVA CAMPOS 56767765104 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000049-14.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 3.834,46; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: 

LUIZ NEI DA SILVA CAMPOS 56767765104 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

vossa senhoria na qualidade de advogado da parte promovente para 

comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

agosto de 2018, às 11:15 horas, na sede do Juizado Especial, no 

endereço ao final indicado. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de junho de 2018. 

Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-61.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000171-61.2017.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ODNILSON BORDON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de vossa senhoria como advogado da parte 

promovente para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 11:30 horas, na sede do Juizado 

Especial, no endereço ao final indicado. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de junho 

de 2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-61.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI ROMEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000074-61.2017.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DONIZETI ROMEIRO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

JUVENAL JOSE DE OLIVEIRA FINALIDADE: INTIMAÇÃO de vossa senhoria 

como advogado(a) da parte promovente para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 11:45 

horas, na sede do Juizado Especial, no endereço ao final indicado. PORTO 

ESPERIDIÃO, 28 de junho de 2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 

32251584

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59460 Nr: 2453-12.2018.811.0080

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a inércia em relação à decisão de REF. 4.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30885 Nr: 901-22.2012.811.0080

 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: ROSILENE SCHMTIZ LIMA

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

 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:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida em implantar o benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, inclusive 13.º 

salário, a contar da data de 06/12/2017 (data da juntada do laudo pericial), 

na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 

(STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).Presente os requisitos legais 

neste momento processual, CONCEDO a tutela provisória de urgência 

antecipada incidental, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, e DETERMINO que a requerida providencie a implantação do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, sob pena de 

arbitramento de multa cominatória pelo eventual descumprimento da 

obrigação.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.Os valores atrasados deverão ser corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices 

previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada vencimento. 

Oficie-se ao INSS (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço 

Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) para que promova a conversão 

em folha de pagamento do benefício concedido nestes autos, no prazo de 

30 dias contados da intimação, sob pena de multa diária a ser 

oportunamente fixada. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 

(um mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância 

superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59800 Nr: 2558-86.2018.811.0080

 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: EURIPEDES CLEMENTE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59010 Nr: 2231-44.2018.811.0080

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 

CATARINA - CRC/SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR DITADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melissa da Silva Tomaz - 

OAB:24325-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via intimação pessoal, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Notificação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15878 Nr: 498-58.2009.811.0080

 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: CRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por força da sucumbência, arcará a autora com as custas 

judiciais e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

ora arbitro em 10% do valor dado à causa, devidamente atualizado a partir 

da propositura da ação, observado quanto à sua exigibilidade, os 

benefícios a ela já concedidos.Condeno o Estado ao pagamento dos 

honorários advocatícios em favor do advogado dativo, que fixo em 02 

(dois) URH’s.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37884 Nr: 1439-95.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, JORLAM THIAGO ARAÚJO DE SOUZA RIBEIRO - 

OAB:28353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
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o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença (os alimentos serão fixados em 1,65 do salário mínimo nacional). 

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.

 Não há custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de 

seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55646 Nr: 1351-55.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Designo o dia 17 de julho de 2018, às 14:00 (Horário de Mato Grosso) para 

a realização da audiência.

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32656 Nr: 1110-57.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono do réu do inteiro 

teor da decisão judicial de fls. 700 a 701, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

para manifestação, conforme decisão do MM. Juiz Dr. Alexandre Meinberg 

Ceroy.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14267 Nr: 929-11.2011.811.0052

 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: Aparecida Donizete dos Reis

 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:

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12950 Nr: 791-78.2010.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Pereira do Carmo Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Devidamente intimado, às fls. 95/97, o advogado da parte autora pugnou 

pela reiteração da intimação ou a substituição do defensor dativo nomeado 

para o requerido, tendo em vista o embora tenha sido devidamente 

intimado (no dia 25/10/2017- Apolo) até o presente momento não 

apresentou contestação, deixando transcorrer o prazo.

 Assim, diante a inércia de advogado nomeado para o requerido, DEFIRO o 

pedido de fls. 96/97 e DESTITUO o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA do 

múnus que foi incumbido e NOMEIO o Dr. MARCOS LOPES DA SILVA, 

OAB/MT 15.802, 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.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 INTIME-SE, a parte requerida para apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33452 Nr: 425-97.2014.811.0052

 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: Izabel Maria da Conceição dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAÚDE-Instituto de Assist. à Saúde dos 

Servidores Públicos do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bergamo - 

OAB:OAB/MT 10.497-A, Kelen Taques Siqueira Matta - OAB:OAB/MT 

14.218, Regina Macedo Gonçalves - OAB:OAB/MT 505

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35237 Nr: 115-57.2015.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Aparecida Delfino Viana

 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:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35372 Nr: 169-23.2015.811.0052
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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: WALTER PIRES VIANA

 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:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11435 Nr: 732-27.2009.811.0052

 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: Jorge Carreiro

 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:

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11665 Nr: 958-32.2009.811.0052

 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: Joaquim da Silva Magalhães

 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:

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31962 Nr: 421-94.2013.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Miguel da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32233 Nr: 690-36.2013.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Jesus Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8335 Nr: 410-75.2007.811.0052

 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: Elisângela Silva Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10.603

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12939 Nr: 780-49.2010.811.0052

 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 José Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39228 Nr: 463-41.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Mendes Vieira

 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:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9068 Nr: 24-11.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria Pereria

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9338 Nr: 253-68.2008.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Romeu Pedro Matilde

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 
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OAB:34359/SP

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9517 Nr: 368-89.2008.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Edina Maria de Oliveira, Gabriel Rogger de Oliveira 

Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Barbosa - 

OAB:9.578-B/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 autora para informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9565 Nr: 403-49.2008.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: João Tomazelli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9716 Nr: 507-41.2008.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8454 Nr: 539-80.2007.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Nadir Maria Vieira, Cleidiomar Vieira Ferreira, Lucimero 

Vieira de Souza, Santa Vieira Ferreira, Maria Lúcia Vieira Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14421 Nr: 1084-14.2011.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Benedita Domingas Ferreira de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30216 Nr: 48-97.2012.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30227 Nr: 59-29.2012.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Pereira de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30391 Nr: 232-53.2012.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, MVdSC

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT - 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT - 9.087

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30563 Nr: 412-69.2012.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Josefa Maria da Silva

 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:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30592 Nr: 441-22.2012.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Mirian de Oliveira Faria
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 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:

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 781-63.2012.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: João Martins de Oliveira, Instituto Nacional do Seguro 

Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 781-63.2012.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: João Martins de Oliveira, Instituto Nacional do Seguro 

Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Preenchidos os requisitos do artigo 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, 

para, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 535 do CPC.

Caso não seja apresentada impugnação ou haja concordância com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto 

no art. 100, CF/88, por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Tratando-se de obrigação de pequeno valor, 

proceda-se ao pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (art. 535, § 3º do CPC/2015).

Se apresentada impugnação, nos termos do art. 535, CPC/2015, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35306 Nr: 135-48.2015.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Neuracy Lima Ferreira dos Santos

 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:

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34771 Nr: 1286-83.2014.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: ELIZABETE DOS SANTOS

 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:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34771 Nr: 1286-83.2014.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: ELIZABETE DOS SANTOS

 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:

 Autos: 1286-83.2014.811.0052 – Código: 34771

DESPACHO

Vistos em correição.

Diante da certidão de ref. 62 e da petição de ref. 64, cumpra-se a decisão 

de ref. 56, expedindo-se o respectivo precatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13695 Nr: 357-55.2011.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Luzia Maria da Conceição

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32473 Nr: 939-84.2013.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues da Silva

 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:

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33177 Nr: 179-04.2014.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Dominga da Silva

 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:

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12756 Nr: 596-93.2010.811.0052

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 483 de 509



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

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

 PARTE AUTORA: Pedro Luiz do Carmo

 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:

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12934 Nr: 775-27.2010.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: João Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6019 Nr: 344-66.2005.811.0052

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

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

 PARTE AUTORA: Claudiomira Ferreira Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:MT - 3.691

 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 informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40146 Nr: 865-25.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasdina Rodrigues de Souza, Poliana de Souza Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43675 Nr: 670-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Silva de Souza, Luiz Henrique 

Ferreira Xavier, Rodrigo Toló de Paula, Guilhermo Henrique Souza Viana, 

Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:21378/O, 

Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11.443 MT, Fábio de Sá Pereira - 

OAB:, Fábio de Sá Pereira - OAB:5286, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:OAB/MT 19.991/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista aos advogados 

do acusados para apresentarem memoriais finais, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-96.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZANI DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL com seus documentos (art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95). 

DEFIRO o pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Quanto a 

INVERSÃO DO ÔNUS da prova, verifico que se trata de relação de 

consumo, em que a parte autora está em situação de hipossuficiência em 

relação à parte requerida. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados 

que foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do 

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

todo exposto: 1) INTIME-SE a parte RECLAMADA para que se abstenha de 

descontar eventuais cobranças referentes ao empréstimo referente ao 

contrato nº 6653896,, bem como a EXIBIÇÃO DO REFERIDO CONTRATO, 

sob pena de cominação de multa diária a ser arbitrada em caso de 

descumprimento desta decisão que antecipou os efeitos da tutela. 2) 

DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as seguintes 

advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme art. 18, § 

1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. c) CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. d) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). e) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). f) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. g) ATENTE-SE que, 

na intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, 

o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação 

e da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – artigo 

911 da CNGC - Judicial. h) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. i) 
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Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese acima mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

MÃO PRÓPRIA (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da 

carta no endereço, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-81.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY THALYS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENO ALMEIDA CARLOS A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/08/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000099-81.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, (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: 1000101-51.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000101-51.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000072-35.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE JESUS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000072-35.2017.8.11.0052 Valor causa: R$ 

23.112,40 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: WALMIR DE 

JESUS FERREIRA Parte Executada: BANCO DO BRASIL S.A Senhor(a): 

BANCO DO BRASIL 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. Despacho/Decisão: Anexa RIO BRANCO/MT, 28 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: 8010379-60.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA (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., 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: 8010389-07.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO B. SILVEIRA EIRELI - EPP (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., 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: 8010381-30.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PIRES DOS SANTOS (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., Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do pagamento informado. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000124-94.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000124-94.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000125-79.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000125-79.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000126-64.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000126-64.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000127-49.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARTINS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000127-49.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-67.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA SANTOS DA ROCHA (EXECUTADO)

PEDRO LAURENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MG40343 (ADVOGADO)

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte exequente para se manifestar, conforme 

determinado na decisão retro. Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-34.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARTINS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000128-34.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 
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proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. 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: 1000136-11.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000136-11.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000137-93.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN VICTOR BRITTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000137-93.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000139-63.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000139-63.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000038-60.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000038-60.2017.8.11.0052 Valor causa: R$ 

37.480,00 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: LUCINEIA 

GOMES DOS SANTOS Parte Executada: OI S/A Senhor(a): OI 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. Despacho/Decisão: 

Anexo. RIO BRANCO/MT, 28 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: 1000146-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA HINGRIT GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000146-55.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 
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(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIDICLEY PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000147-40.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000148-25.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DELFINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000148-25.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000149-10.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DELFINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000149-10.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000153-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000153-47.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000155-17.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 28 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000155-17.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (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: 1000017-84.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEILSON CUSTODIO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)
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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., Intime-se a parte Reclamante para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE AS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-89.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SALTO DO CEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OMAR EL JAMEL OAB - MT14624/O (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-46.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA MARIA DE JESUS BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-92.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ODECY BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000053-92.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: ODECY 

BARBOSA DA SILVA Parte Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO 

CORBELINO 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, 28 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

Comarca de Rosário Oeste

Decisão

Processo Seletivo para Cadastro Reserva de Conciliador (a) (EDITAL n. 

01/2018-DF)

 Vistos em correição.

Os candidatos para o processo seletivo para cadastro de reserva de 

conciliador(a): Salma Yunes Khalil e Paulo Henrique Gaspar da Silva, 

interpuseram recursos em relação às questões de numerações de 12, 38, 

44 e 45, cuja prova fora realizado em 09/06/2018.

O recorrente Paulo Henrique Gaspar da Silva recorreu da questão de n. 

12, referente a resposta do gabarito de letra b), alega que em razão da 

ausência da expressão "nos termos desta Constituição", na parte final da 

frase referente da questão, não dá margem para que a presente 

alternativa fosse considerada incorreta pelo candidato, alegando que 

todas as alternativas estão de acordo com o texto da constituição, não 

havendo qualquer alternativa a ser marcada como incorreta. Pugna pela 

anulação da presente questão de n. 12.

 Aduzem os dois recorrentes, Paulo Henrique Gastar e Salma Yunes Khalil 

que a questão de n. 38, a resposta correta é a letra "d" e não a constante 

do gabarito a letra "c", conforme consta a pergunta: 38)"no procedimento 

do Juizado Especial Cível o não comparecimento do autor a audiência de 

conciliação acarretara": d) extinção do processo sem resolução do mérito 

e o consequente arquivamento" e não a letra c) proibição de promover 

nova ação nos Juizados Especial. Pugnam pela anulação da questão n. 

38.

Alegou ainda a recorrente Salma Yunes Khalil que a questão de n. 44, 

concernente "ao momento adequado para que o Juiz homologue a 

transação penal proposta pelo Ministério Público e aceita pelo autor do 

fato", que a resposta constante do gabarito de letra "a" está errada, no 

que diz: a) após ter o autor comprovado nos autos o cumprimento da 

transação penal; justificando que a correta é a de letra "b", que diz: 

"necessariamente na audiência preliminar, tal logo o autor do fato aceite a 

proposta de transação penal, oportunidade que menciona a Súmula 

Vinculante n. 35, que menciona que a homologada a transação penal 

prevista no artigo 76 da Lei n. 9.099/95 e, descumpridas suas cláusulas, 

retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a 

continuidade da persecução penal, e fez constar ainda que, "o 

procedimento judicial quanto à homologação ou não do acordo deve 

ocorrer imediatamente após o oferecimento da proposta, sendo defeso ao 

Juiz condicionar a homologação do acordo ao seu efetivo cumprimento", 

fazendo referência ao Livro de Processo Penal-9ª ed.Rio de Janeiro 

:Forense; São Paulo: Método.2017 p.512). Pugna pela anulação da 

questão de n. 44.

Por fim, alega ainda a recorrente Salma Yunes Khalil que a questão de n. 

45, cuja resposta constante do gabarito é a letra "c" que está errada, 

alegando que a mais coerente para o caso seria a letra "b", que refere 

"prazo de 15 dias contados da audiência de conciliação, de forma oral ou 

escrita", pois a Lei 9.099/95 não prevê expressamente o momento em que 

o reclamado deve apresentar a contestação. Pugna pela anulação da 

resposta "c".

Os Recursos foram apresentados dentro do prazo legal, conforme 

certidão anexada aos autos.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Cuida-se de Processo Seletivo para Cadastro Reserva de Credenciamento 

de Conciliador da comarca de Rosário Oeste-MT, sujeito a análise das 

provas escritas realizadas em 09/06/2018, em conformidade com o Edital 

n. 01/2018-DF.

Pois bem.

 Compulsando os autos, verifico que o recurso do candidato Paulo 

Henrique Gaspar da Silva, concernente a questão de n. 12 NÃO procede, 

pois a referida questão recorrida diz: assinale a alternativa incorreta, e a 

única incorreta e a da letra b, pois essa resposta está em desacordo com 

o texto da Constituição, porquanto a palavra incorreta significa: erros 

apresentados, falha, que está em desacordo com as regras. Em razão 

disso, NÃO acolho o recurso para fazer anular a questão de n. 12.

 Em relação aos recursos dos candidatos Paulo Henrique Gastar e Salma 

Yunes Khalil referente a questão de n. 38, alegam que a resposta correta 

é a letra "d" e realmente a correta e a letra "d", pois simplesmente houve 

um erro de digitação na questão atacada, tanto é que a prova dos 

referidos candidatos foram corrigidos como correta a questão 38, letra 

"d", pois tais motivo não reconheço o recurso apresentado.

Diante do recurso da candidata Salma Yunes Khalil, concernente a 
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questão de n. 44, no que diz: "ao momento adequado para que o Juiz 

homologue a transação penal proposta pelo Ministério Público e aceita pelo 

autor do fato", perante o artigo 76, paragrafo 5º da Lei n. 9.099/95, acolho 

o recurso apresentado pela candidata e ANULO a questão de n. 44.

 Verifico ainda o recurso apresentado pela candidata Salma Yunes Khalil, 

concernente a questão de n. 45, resposta "c", alega a recorrente que a 

Lei n. 9.099/95 não prevê expressamente o momento em que o reclamado 

deve apresentar a contestação e que a resposta mais coerente para o 

caso seria a letra "b", pugna a recorrente pela anulação da resposta. De 

fato a recorrente está correta, acolho o recurso e anulo a questão de n. 

45.

 Diante das análises dos recursos apresentados pelos candidatos 

recorrentes vejo que merecem serem acolhidos PARCIALMENTE, sem 

prejuízo, expeça-se o edital para publicação do gabarito definitivo para 

Cadastro Reserva de Credenciamento de Conciliador da Comarca de 

Rosário Oeste-MT, fazendo constar as correções devidas.

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

Rosário Oeste/MT, 14 de Junho de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 3202-13.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18052/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os presentes autos para intimar o advogado do réu de audiência: Vistos 

em correição. Considerando a necessidade de redesignação da 

solenidade outrora aprazada, notadamente em virtude da remoção deste 

magistrado para a Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 

182/2018-CMag, publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova 

assentada para o dia 25 de Julho de 2018 às 14h15min.Intime-se. Ciência 

ao MPE e à Defensoria. 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.: 67349 Nr: 1437-41.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos em correição.

À vista do Oficio de nº 165/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade 

de comparecimento da nobre representante do Ministério Público em 

virtude de Férias, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 

19 de julho de 2018 às 16h00min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68208 Nr: 1901-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO FORTUNATO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora da audiência designada 

nos autos :Vistos em correição. Considerando a necessidade de 

redesignação da solenidade outrora aprazada, notadamente em virtude da 

remoção deste magistrado para a Comarca de Rosário Oeste/MT, 

conforme Ato n.º 182/2018-CMag, publicado em 12/03/2018, no DJE, 

designo nova assentada para o dia 07 de Agosto de 2018 às 17h00min. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-82.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARIA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-82.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARIA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-17.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

CLARO FIXO 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 ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

8010317-17.2015.8.11.0032 REQUERENTE: JUCILENE PEREIRA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: CLARO S/A e outros Vistos. Considerando o 

trânsito em julgado da sentença outrora proferida, nos termos do que 

dispõe o Provimento 68/2018-CNJ, intime-se a parte contrária para se 

manifestar sobre o levantamento de valores, no prazo de 2 dias. Em caso 

de inércia, ou anuência, DETERMINO a imediata expedição de Alvará em 

favor do patrono da parte vencedora, ou, em sua falta, diretamente ao seu 

beneficiário, para fim de levantamento dos valores depositados 

judicialmente. Cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)
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ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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 24 de OUTUBRO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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 24 de OUTUBRO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-52.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMIR MAURINHO DE ARRUDA (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)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-52.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMIR MAURINHO DE ARRUDA (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)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-07.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-22.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON LUIS LOPES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de OUTUBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 86103 Nr: 819-62.2018.811.0053

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R GUEDES ME - CASA DE CARNES SANTA 

TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Araújo Prado 

- OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e pelo o que mais consta dos autos, INTIME-SE o autor, 

por intermédio do seu patrono (DJE), para adequar os seus pedidos à 

causa de pedir, bem como o valor da causa de acordo com o 

entendimento narrado e, ainda, comprovar o pagamento das respectivas 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).Às 

providências.Cumpra-se.De Cuiabá para Santo Antônio de Leverger, 21 de 

junho de 2018.RODRIGO ROBERTO CURVOJuiz de direito em Substituição 

Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000562-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência designada nos autos para 09/08/18 as 

09:40 Santo Antônio do Leverger, 28 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE 

A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-70.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência designada nos autos para 09/08/18 as 

09:30 Santo Antônio do Leverger, 28 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE 

A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000607-24.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE CAMPOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência designada nos autos para 09/08/18 as 

09:50 Santo Antônio do Leverger, 28 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE 

A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-09.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE CAMPOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência designada nos autos para 09/08/18 as 

10:00 Santo Antônio do Leverger, 28 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE 

A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000609-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE CAMPOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência designada nos autos para 09/08/18 as 

10:10 Santo Antônio do Leverger, 28 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE 

A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000610-76.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE CAMPOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência designada nos autos para 09/08/18 as 

10:20 Santo Antônio do Leverger, 28 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE 

A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILZA BENEDITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 28 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELEUZA VIEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(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, 28 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: HELEUZA VIEIRA SANTOS 

Endereço: Rua Agrovila das Palmeiras, S/N, Agrovila Palmeiras, 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. Ademais, o patrono da Requerente deverá informar novo 

endereço para citação/intimação da Requerida. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000241-82.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 10.119,96 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: 09/08/2018 Hora: 10:30 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: HELEUZA VIEIRA SANTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

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, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-91.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA RODRIGUES DO NASCIMENTO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEDSON DE MOURA LIMA OAB - TO0004111A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000523-91.2016.8.11.0053. REQUERENTE: CATARINA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO MIRANDA REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

TOCANTINS - UNITINS Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença manejada por Universidade Estadual do 

Tocantins - UNITINS em face de Catarina Rodrigues do Nascimento, 

sustentando, em síntese que, por se tratar de Pessoa Jurídica de Direito 

Pública, a execução de seus débitos hão de seguir regimento legal próprio, 

e não o rito das execuções comuns. A exequente/impugnada manifestou 

requerendo a expedição de mandado de penhora. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Efetivamente, a 

executada/impugnante trouxe aos autos documento demonstrando 

tratar-se de Pessoa Jurídica de Direito Público. Neste sentido, a Lei 

Estadual no 3.124, de 14 de julho de 2016, em seu art. 1º, dispõe que “a 

Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, instituída pela Lei 873, de 

25 de novembro de 1996, mantidos a finalidade social a que se destina e 

os correspondentes serviços públicos que desempenha, é transformada 

em autarquia de regime especial, dotada de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, sob o primado da 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, doravante 

denominada Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, vinculada à 

Secretaria da Educação, Juventude e Esportes”. Destarte, em se tratando 
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de Pessoa Jurídica de Direito Público, mister que as execuções de suas 

dívidas sigam o rito dos arts. 910 e seguintes do CPC. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO PÚBLICA. EXECUÇÃO. ARTIGO 730 DO 

CPC. 1. A instância ordinária constatou que a recorrente, Fundação 

Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, foi criada por lei para a prestação 

de serviços essencialmente públicos e mantida, primordialmente, por 

dotações orçamentárias do Município de Osasco. 2. Tratando-se de 

fundação pública, a natureza jurídica é de direito público, os seus bens 

são impenhoráveis. 3. A execução contra ela movida deve obedecer ao 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 730 do Código 

de Processo Civil. 4. Recurso especial provido” (STJ, REsp 207.767-SP, 

Rel. Min Castro Meira, j. 20.11.2008). DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, CONHEÇO da presente impugnação ao 

cumprimento de sentença manejada por Universidade Estadual do 

Tocantins - UNITINS em face de Catarina Rodrigues do Nascimento, e, no 

mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para DETERMINAR o 

prosseguimento desta execução pelo rito do art. 910 e seguintes do CPC. 

Sem condenação em honorários advocatícios, pela sucumbência 

recíproca. CITE-SE a requerida para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910). Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal 

de Justiça (CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78763 Nr: 1655-14.2017.811.0039

 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: FATIMA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto.., JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido ao pagamento à requerente do benefício de prestação 

continuada no montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início 

do benefício fixo a data da citação do requerido, qual seja, 04 de agosto 

de 2016 (fl. 19) considerando que o requerimento administrativo era 

prescindível à época da propositura da ação.Por força do art. 1.288 da 

CNGJ declaro: I – Sueli Marinho Moreira de Oliveira; II - benefício 

previdenciário de amparo assistencial; III - no valor do salário mínimo 

vigente; IV – 04 de agosto de 2016; V - no valor do salário mínimo 

vigente.Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária 

incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos 

também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os 

quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês 

até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á 

a alíquota de 0,5% (meio por cento).Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se 

já não o tiver sido feito. Condeno ainda o requerido nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, forma da Lei Estadual nº 

7.603/01.Fixo honorários médico-periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais).Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da 

causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição obrigatório, .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23640 Nr: 1266-73.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÍNIO DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1266-73.2010.811.0039

CÓDIGO 23640

Vistos.

 Em que pese a manifestação da parte apelada à fl. 210-v, tal juízo de 

admissibilidade corresponde ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

consoante novo regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º 

do CPC].

 Consigno que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste 

Juízo, sob pena de incorrer em usurpação de competência. Portanto, 

tendo em vista que fora interposto recurso de apelação à fl.197/206, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50200 Nr: 14-64.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA SIVETI DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº14-64.2012.811.0039

CÓDIGO 50200

Vistos.

Indefiro o requerimento retro considerando que tal pleito só servirá de 

entrave ao andamento rápido dos processos, até porque os alvarás são 

expedidos em nome do douto patrono, o qual, no momento da realização 

do levantamento do montante integral, poderá decotar o valor atinente aos 

honorários advocatícios.

Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor do montante perante a 

autarquia requerida para que esta proceda com o pagamento da presente 

obrigação no prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência do banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (Art. 535, §3º, II, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27369 Nr: 1106-04.2005.811.0078

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: URDS, WRDS, NEIDE ROSINA RAIMUNDO, MARIA 

APARECIDA NUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., ROSIRES DA SILVA ALBINO - 

OAB:3.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre NEIDE ROSINA 

RAIMUNDO e WILLIAN RODRIGUES DA SILVA e UANDERSON RODRIGUES 

DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Acordo extrajudicial entabulado entre as partes às fls. 268/275 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

litigantes supracitadas transigiram, motivo pelo qual requerem a 

homologação do acordo pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 268/275 

em todos os seus termos.

Em virtude do acordo ora homologado, em consonância com as cláusulas 

pactuadas DETERMINO:

1) Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição Alvará de Levantamento 

dos valores depositados na conta única vinculada a este feito, na 

proporção de 50% para cada herdeiro sendo eles: WILLIAN RODRIGUES 

DA SILVA e UANDERSON RODRIGUES DA SILVA, conforme conta 

informada na petição de fls. 250/261.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Sem Custas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 1539-95.2011.811.0078

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANICE MARIA BEZ BATTI, VILCEU LUIZ BEZ 

BATTI, MADALENA BEZ BATTI, ELZIRA TERESINHA BEZ BATTI DE 

MATTOS, DALCINEI ANTONIO DE MATTOS, VILMA INÊS BEZ BATTI, 

VILMAR CEZAR BEZ BATTI, DENIR TERESINHA THOMAZIN BEZ BATTI, 

JOSE BEZ BATTI, JUCENÁDIA SCUSSEL BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 243/248 

em todos os seus termos.Em virtude do acordo ora homologado, em 

consonância com as cláusulas pactuadas DETERMINO:1)Que o Exequente 

efetue a retirada do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes 

(SERASA/SPC).2)Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício 

ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do 

Imóvel matrícula 212, consoante cláusula 8ª do acordo pactuado, devendo, 

inclusive o Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a 

nomeação dos proprietários como depositários.Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil/2015.As partes renunciaram expressamente ao prazo para 

interposição de recurso consoante cláusula 13º do acordo pactuado (fls. 

243/248), operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

com a sua publicação.Custas pelos executados, conforme cláusula 14ª do 

acordo de fls. 243/248.Friso que a extinção do presente processo não 

impede que, caso haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte 

interessada promova a execução do presente título executivo 

judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108578 Nr: 1120-31.2018.811.0078

 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, 

EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA, EDCARLOS RAMOS DOS 

SANTOS, SIONEY PINTO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e com fulcro na fundamentação jurídica alhures, INDEFIRO 

a LIMINAR pleiteada pelo Ministério Público Estadual.Determino a 

notificação dos requeridos, para oferecer manifestação por escrito na 

forma do art. 17, § 7º da Lei. 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações.Após a 

apresentação das manifestações, encaminhem-se os autos com vistas ao 

ilustre representante do Ministério Público.Intime-se o MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL, na pessoa do Prefeito Municipal, a fim de que, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a presente ação e pratique, 

querendo, os atos que lhes são facultados pela lei, notadamente o de 

habilitação como litisconsorte ativo.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25460 Nr: 1529-95.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, DECIO JOSÉ 

TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT/3.162, FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA - 

OAB:129282/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:5.841-B/MT, MARCIO ANDRE PEUKERT - OAB:65126-RS, 

ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250/MT

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre DECIO JOSÉ 

TESSARO e AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 724/725 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, imperioso ressaltar que o acordo anteriormente homologado 

às fls. 716/717 refere-se à DE VIVO, WHITAKER E CASTRO ADVOGADOS 

e AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA.

Ressalto que a sentença condenatória arbitrou valores para cada um dos 

advogados das requeridas, razão pela qual a fase de cumprimento de 

sentença possui dois exequentes distintos.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às DECIO JOSÉ 

TESSARO e AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA transigiram, motivo pelo qual 

requerem a homologação do acordo pactuado.
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Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 724/725 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Em virtude do acordo ora homologado, deixo de analisar os embargos de 

declaração acostado às fls. 720/721.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75138 Nr: 172-31.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI, VANICE MARIA BEZ 

BATTI, ELZIRA TERESINHA BEZ BATTI DE MATTOS, VILMAR CEZAR BEZ 

BATTI, VILMA INÊS BEZ BATTI, VILSON JOSE BEZ BATTI, MADALENA 

BEZ BATTI, DALCINEI ANTONIO DE MATTOS, DENIR TERESINHA 

THOMAZIN BEZ BATTI, JUCENÁDIA SCUSSEL BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e VILCEU LUIZ BEZ BATTI 

E OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 341/347 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

litigantes supracitadas transigiram, motivo pelo qual requerem a 

homologação do acordo pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 341/347 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciaram expressamente ao prazo para interposição de 

recurso referente ao acordo pactuado (fls. 341/347), operando-se o 

trânsito em julgado da sentença homologatória com a sua publicação.

Custas pelos executados, conforme acordo de fls. 341/347.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75221 Nr: 230-34.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI, VANICE MARIA BEZ 

BATTI, ELZIRA TERESINHA BEZ BATTI DE MATTOS, VILMAR CEZAR BEZ 

BATTI, VILMA INÊS BEZ BATTI, VILSON JOSE BEZ BATTI, MADALENA 

BEZ BATTI, DALCINEI ANTONIO DE MATTOS, DENIR TERESINHA 

THOMAZIN BEZ BATTI, JUCENÁDIA SCUSSEL BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e VILCEU LUIZ BEZ BATTI 

E OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 264/270 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

litigantes supracitadas transigiram, motivo pelo qual requerem a 

homologação do acordo pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 264/270 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciaram expressamente ao prazo para interposição de 

recurso referente ao acordo pactuado (fls. 264/270), operando-se o 

trânsito em julgado da sentença homologatória com a sua publicação.

Custas pelos executados, conforme acordo de fls. 264/270.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70519 Nr: 67-25.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANICE MARIA BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 475/480 

em todos os seus termos.Em virtude do acordo ora homologado, em 

consonância com as cláusulas pactuadas DETERMINO:1)Que o Exequente 

efetue a retirada do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes 

(SERASA/SPC)2)Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício 

ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do 

Imóvel matrícula 212, consoante cláusula 7ª do acordo pactuado, devendo, 

inclusive o Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a 

nomeação dos proprietários como depositários.Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil/2015.As partes renunciaram expressamente ao prazo para 
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interposição de recurso consoante cláusula 12º do acordo pactuado (fls. 

475/480), operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

com a sua publicação.Custas pelos executados, conforme cláusula 13ª do 

acordo de fls. 475/480.Friso que a extinção do presente processo não 

impede que, caso haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte 

interessada promova a execução do presente título executivo 

judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70615 Nr: 163-40.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e VILCEU LUIZ BEZ BATTI 

E OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 342/343 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

litigantes supracitadas transigiram, motivo pelo qual requerem a 

homologação do acordo pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 342/343 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciaram expressamente ao prazo para interposição de 

recurso referente ao acordo pactuado (fls. 342/343), operando-se o 

trânsito em julgado da sentença homologatória com a sua publicação.

Custas pelos executados, conforme acordo de fls. 342/343.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71503 Nr: 1053-76.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANICE MARIA BEZ BATTI, VILCEU LUIZ BEZ 

BATTI, MADALENA BEZ BATTI, ELZIRA TERESINHA BEZ BATTI DE 

MATTOS, DALCINEI ANTONIO DE MATTOS, VILMAR CEZAR BEZ BATTI, 

VILMA INÊS BEZ BATTI, VILSON JOSE BEZ BATTI, DENIR TERESINHA 

THOMAZIN BEZ BATTI, JUCENÁDIA SCUSSEL BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 340/350 

em todos os seus termos.Em virtude do acordo ora homologado, em 

consonância com as cláusulas pactuadas DETERMINO:1)Que o Exequente 

efetue a retirada do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes 

(SERASA/SPC)2)Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício 

ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do 

Imóvel matrícula 212, consoante cláusula 8ª do acordo pactuado, devendo, 

inclusive o Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a 

nomeação dos proprietários como depositários.Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil/2015.As partes renunciaram expressamente ao prazo para 

interposição de recurso consoante cláusula 13º do acordo pactuado (fls. 

340/350), operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

com a sua publicação.Custas pelos executados, conforme cláusula 14ª do 

acordo de fls. 340/350.Friso que a extinção do presente processo não 

impede que, caso haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte 

interessada promova a execução do presente título executivo 

judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71525 Nr: 1075-37.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANICE MARIA BEZ BATTI, VILCEU LUIZ BEZ 

BATTI, MADALENA BEZ BATTI, ELZIRA TERESINHA BEZ BATTI DE 

MATTOS, DALCINEI ANTONIO DE MATTOS, VILMAR CEZAR BEZ BATTI, 

VILMA INÊS BEZ BATTI, VILSON JOSE BEZ BATTI, DENIR TERESINHA 

THOMAZIN BEZ BATTI, JUCENÁDIA SCUSSEL BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A OAB/DF, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT13842/A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 491/496 

em todos os seus termos.Em virtude do acordo ora homologado, em 

consonância com as cláusulas pactuadas DETERMINO:1)Que o Exequente 

efetue a retirada do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes 

(SERASA/SPC)2)Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício 

ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do 

Imóvel matrícula 212, consoante cláusula 8ª do acordo pactuado, devendo, 

inclusive o Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a 

nomeação dos proprietários como depositários.Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil/2015.As partes renunciaram expressamente ao prazo para 

interposição de recurso consoante cláusula 13º do acordo pactuado (fls. 

491/496), operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

com a sua publicação.Custas pelos executados, conforme cláusula 14ª do 

acordo de fls. 491/496.Friso que a extinção do presente processo não 

impede que, caso haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte 

interessada promova a execução do presente título executivo 

judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71933 Nr: 1483-28.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANICE MARIA BEZ BATTI, VILCEU LUIZ BEZ 

BATTI, MADALENA BEZ BATTI, ELZIRA TERESINHA BEZ BATTI DE 

MATTOS, DALCINEI ANTONIO DE MATTOS, VILMAR CEZAR BEZ BATTI, 

VILMA INÊS BEZ BATTI, VILSON JOSE BEZ BATTI, DENIR TERESINHA 

THOMAZIN BEZ BATTI, JUCENÁDIA SCUSSEL BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:23.840/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O
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 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre BANCO DO BRASIL 

S/A e VANICE MARIA BEZ BATTI E OUTROS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 459/466 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

litigantes supracitadas transigiram, motivo pelo qual requerem a 

homologação do acordo pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 459/466 

em todos os seus termos.

Em virtude do acordo ora homologado, em consonância com as cláusulas 

pactuadas DETERMINO:

1) Que o Exequente efetue a retirada do nome dos executados dos 

cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC)

2) Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício ao Cartório do 

1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do Imóvel matrícula 

212, consoante cláusula 8ª do acordo pactuado, devendo, inclusive o 

Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a nomeação 

dos proprietários como depositários.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciaram expressamente ao prazo para interposição de 

recurso consoante cláusula 13º do acordo pactuado (fls. 459/466), 

operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória com a sua 

publicação.

Custas pelos executados, conforme cláusula 14ª do acordo de fls. 

459/466.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72013 Nr: 1563-89.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:23.840/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 498/505 

em todos os seus termos.Em virtude do acordo ora homologado, em 

consonância com as cláusulas pactuadas DETERMINO:1)Que o Exequente 

efetue a retirada do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes 

(SERASA/SPC)2)Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício 

ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do 

Imóvel matrícula 212, consoante cláusula 7ª do acordo pactuado, devendo, 

inclusive o Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a 

nomeação dos proprietários como depositários.Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil/2015.As partes renunciaram expressamente ao prazo para 

interposição de recurso consoante cláusula 12º do acordo pactuado (fls. 

498/505), operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

com a sua publicação.Custas pelos executados, conforme cláusula 13ª do 

acordo de fls. 498/505.Friso que a extinção do presente processo não 

impede que, caso haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte 

interessada promova a execução do presente título executivo 

judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72047 Nr: 1597-64.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI, PAULO EGÍDIO 

MICHELS, VANICE MARIA BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:23.840/DF, MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 392/399 

em todos os seus termos.Em virtude do acordo ora homologado, em 

consonância com as cláusulas pactuadas DETERMINO:1)Que o Exequente 

efetue a retirada do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes 

(SERASA/SPC)2)Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício 

ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do 

Imóvel matrícula 212, consoante cláusula 8ª do acordo pactuado, devendo, 

inclusive o Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a 

nomeação dos proprietários como depositários.Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil/2015.As partes renunciaram expressamente ao prazo para 

interposição de recurso consoante cláusula 13º do acordo pactuado (fls. 

392/399), operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

com a sua publicação.Custas pelos executados, conforme cláusula 14ª do 

acordo de fls. 392/399.Friso que a extinção do presente processo não 

impede que, caso haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte 

interessada promova a execução do presente título executivo 

judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72050 Nr: 1600-19.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI, PAULO EGÍDIO 

MICHELS, VANICE MARIA BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:23.840/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 394/402 

em todos os seus termos.Em virtude do acordo ora homologado, em 

consonância com as cláusulas pactuadas DETERMINO:1)Que o Exequente 

efetue a retirada do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes 

(SERASA/SPC)2)Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício 

ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do 

Imóvel matrícula 212, consoante cláusula 8ª do acordo pactuado, devendo, 

inclusive o Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a 

nomeação dos proprietários como depositários.Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil/2015.As partes renunciaram expressamente ao prazo para 

interposição de recurso consoante cláusula 13º do acordo pactuado (fls. 

394/402), operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

com a sua publicação.Custas pelos executados, conforme cláusula 14ª do 

acordo de fls. 394/402.Friso que a extinção do presente processo não 

impede que, caso haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte 
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interessada promova a execução do presente título executivo 

judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41480 Nr: 1449-87.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANICE MARIA BEZ BATTI, VILCEU LUIZ BEZ 

BATTI, MADALENA BEZ BATTI, ELZIRA TERESINHA BEZ BATTI DE 

MATTOS, DALCINEI ANTONIO DE MATTOS, VILMAR CEZAR BEZ BATTI, 

VILMA INÊS BEZ BATTI, VILSON JOSE BEZ BATTI, DENIR TERESINHA 

THOMAZIN BEZ BATTI, JUCENÁDIA SCUSSEL BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 327/332 

em todos os seus termos.Em virtude do acordo ora homologado, em 

consonância com as cláusulas pactuadas DETERMINO:1)Que o Exequente 

efetue a retirada do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes 

(SERASA/SPC)2)Que o Gestor Judiciário proceda a Expedição de Ofício 

ao Cartório do 1º Ofício de Sapezal/MT para que efetue a penhora do 

Imóvel matrícula 212, consoante cláusula 8ª do acordo pactuado, devendo, 

inclusive o Gestor lavrar nos presentes autos o termo de penhora com a 

nomeação dos proprietários como depositários.Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil/2015.As partes renunciaram expressamente ao prazo para 

interposição de recurso consoante cláusula 13º do acordo pactuado (fls. 

327/332), operando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

com a sua publicação.Custas pelos executados, conforme cláusula 14ª do 

acordo de fls. 327/332.Friso que a extinção do presente processo não 

impede que, caso haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte 

interessada promova a execução do presente título executivo 

judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28387 Nr: 1163-51.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonata Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos em correição.

Colha-se o parecer ministerial.

 Após, retornem-se os autos novamente conclusos, para outras 

deliberações.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12070 Nr: 68-59.2012.811.0094

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 Isso Posto, apreciando de ofício questão prejudicial ao mérito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do Artigo 6º do ECA c/c 485, IV, do 

Código de Processo Civil, pela perda superveniente do objeto. Por fim, 

verifica-se que possui apreensão de armas no referido processo, 

conforme termo de apreensão de fl. 7, sendo realizado o respectivo Laudo 

Técnico em fls. 31.Considerando o que dispõe o artigo 25 da Lei 10.826/03 

e artigo 1479 da CNGC, que estabelece que as armas de fogo, qualquer 

que seja o tipo, serão encaminhadas, após a elaboração do respectivo 

laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual 

notificação do proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao 

interesse na restituição, caso não seja imprescindível para o 

esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial, com urgência à 

Unidade do Exército Brasileiro, para destruição ou doação aos órgãos de 

segurança pública ou às forças armadas. DETERMINO a intimação do 

Ministério Público para que se manifeste sobre eventual interesse de 

algum outro laudo ou utilização da(s) referida(s) arma(s) apreendida(s), 

bem como intimação de eventual proprietário de boa-fé, se houver. Após, 

caso não haja manifestação ou, seja ela no sentido de desinteresse por 

providências complementares, determino que se tome às providências 

para destruição do armamento. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Tabaporã/MT, 23 de Janeiro de 2017. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7950 Nr: 199-10.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingo Frizon

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

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese o postulado de fls. 112, tenho por bem consignar que, a 

PENHORA de veículos automotores se efetiva com a localização do bem, 

para fins de atestar que o mesmo encontra-se na posse do executado, e 

ainda, visando a avaliação e intimação, com fito de lavrar o respectivo 

TERMO NOS AUTOS, instrumento que FORMALIZA essa modalidade de 

penhora, consoante disposto no art. 845, §1º, do CPC/15.

Ao passo que, o extrato obtido via RENAJUD apenas atesta a existência 

do bem, contudo, sem a localização deste eventual alienação se torna 

impossível, tornando-se inábil para os fins que se destina, qual seja, 

satisfação do débito exequendo.

Com efeito, em atenção ao postulado de fls. 112, e visando cumprir a 

formalidade por ora delineada, considerando que em certidão de fls. 109 

consta expressamente a não localização do veículo, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos a 

localização do bem indicado em extrato RENAJUD de fls. 100, visando 

formalizar a penhora pleiteada, bem como, complementar o termo de fls. 

110 que, na forma em que fora elaborado não é suficiente para 

concretização da penhora.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44796 Nr: 847-98.2014.811.0108

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Grasieli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIVIANE GRASIELI DA SILVA, Cpf: 

03768102114, brasileiro(a), solteiro(a), trabalhador de mecanização 

florestal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO do(s) Requerido(s)\b0 , acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo do 

despacho transcrito, \b para tomar conhecimento da constrição, qual seja, 

no valor de R$560,27 (quinhentos e sessenta reais e vinte e sete 

centavos) e, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC.

Despacho/Decisão: AUTOS N.º 847-98.2014.811.0108 – CÓDIGO: 

44796VISTOS.Analisando detidamente os autos verifica-se que, após o 

cumprimento de sentença, não foi possível proceder com a localização da 

executada em seu endereço indicado nos autos (conforme certidão do 

oficial de justiça p. 102), portanto, nos termos do art. 513, § 3º do CPC, 

dou-a por intimada e desde já, defiro o pedido de penhora on-line, via 

sistema Bacenjud, conforme requerimento formulado à p. 108, em face do 

não cumprimento voluntário da execução.Como se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora on-line foi efetuada 

parcialmente, com a transferência do valor para conta de depósitos 

judiciais do Tribunal de Justiça.Destaco que a transferência imediata dos 

valores para conta judicial se impõe como necessária para evitar a perda 

de rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a restituição integral 

dos valores ao executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a 

devida correção monetária e juros. O artigo 5º, do Provimento 

04/2007-CGJ, dispõe que: Art. 5º Considera-se efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo Sistema BacenJud, que será juntado aos autos, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado (...).Consigno que 

tentei a localização de novo endereço do executado através do sistema 

SIEL, porém, tal pesquisa restou inexitosa, conforme extrato anexo.Assim, 

intime-se a executada (art. 854, § 2.º, do CPC), por meio de edital, vez que 

desconhecido o seu endereço, a fim de que, tome conhecimento da 

constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada manifestação no 

quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem os autos conclusos 

para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC.Eventual 

necessidade de liberação dos valores a executada será cumprida com a 

devida agilidade por meio de alvará eletrônico automatizado.Ciência à 

exequente do bloqueio realizado, devendo requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 15 de junho de 2018.GISELE ALVES SILVAJuíza 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, 27 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.: 54463 Nr: 1882-25.2016.811.0108

 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): Everton Baldissera, Vanderlei Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 13720 Nr: 57-72.2003.811.0085

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSO 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:5.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Sueny Dioz Silva - 

OAB:8170, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Certifico nos termos da Legislação processual vigente, que a parte 

Exequente/Requerente apresentou TEMPESTIVAMENTE o recurso de 

apelação acostado àws fls. 105-107 intimado via carga dos autos 

(fls.104-verso).

Certifico ainda que neste ato passo a intimar a parte Executada/requerida 

acerca do RECURSO DE APELAÇÃO acostado às fls. 105-107, para que 

no prazo legal apresente as contrarrazões ao recuso de apelação, se 

assim achar necessário.

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-73.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MELO GALAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar a parte Promovente acerca da 

correspondência devolvida ("mudou-se" - adiante juntada), bem como para 

que informe o endereço atualizado da parte Promovida de modo a viabilizar 

sua citação/intimação.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69101 Nr: 529-12.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE BRANDALI SCHMEING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O, JULIANA APARECIDA LIMA PETRI - OAB:32300, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos nº: 529-12.2009.811.0102

 Código n°: 69101

Vistos, etc.

Inobstante a desistência da ré quanto a perícia contábel determinada nos 

autos (ref. 37), verifica-se que o Parquet, postulou pela manutenção desta 

à ref. 40.
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Assim, tendo em vista o interesse ministerial na realização da perícia, bem 

como que esta é de grante importância a busca da verdade real, 

DETERMINO o cumprimento da decisão de ref. 26, a fim de que se proceda 

a realização da perícia grafotécnica e contábel.

No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária trânsito em julgado da 

sentença de ref. 26.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-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.: 107518 Nr: 1189-93.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO BELAMIR JUVENACE, JONATHAN 

PEREIRA, JACONIAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/O, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - 

OAB:MT 8502, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A MT

 Autos nº: 1189-93.2015.811.0102

Código n°: 107518

Vistos, etc.

 DEFIRO a cota ministerial à ref. 362.

Assim, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o perdimento 

das armas de fogo e munições apreendidas, que já constam com o laudo 

pericial confeccionado, e DETERMINO o seu encaminhamento ao Comando 

do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às forças armadas, na forma do regulamento da referida lei, bem como 

de acordo com os termos do artigo 1.478, da CNGC.

No mais, DETERMINO a intimação dos réus para manifestar interesse 

acerca dos objetos apreendidos à pág. 176 (01 relógio da marca Technos 

de cor amarelada; 01 relógio da marca Technos de cor branca e 

amarelada; 2 correntes amareladas; 3 anéis amarelados, dois com pedras 

vermelhas e um pedra azul).

 Não havendo interesse, DETERMINO a Diretoria do Foro diligencie em 

busca de entidades cadastradas junto ao Juízo que possuam interesse 

nos objetos.

 Deixo de analisar os documentos juntados à ref. 371, uma vez que não se 

trata o presente feito de executivo de pena, tendo este sido remetido à 

comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-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.: 110696 Nr: 718-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Contudo, analisando os laudos médicos apresentados, verifico que estes 

não prestam para o fim pretendido do presente incidente, considerando a 

sua generalidade, não sendo relacionado aos fatos específicos tratados 

nestes autos. Ou seja, a perícia não foi realizada com vistas a instruir o 

feito de insanidade mental, uma vez que as consultas foram realizadas 

antes mesmo do Município de Vera/MT ser intimado para indicar médico 

apto a realizar a perícia. Assim, CHAMO O FEITO a ordem para a 

realização de nova perícia. Como quesitos do Juízo, formulo os 

seguintes:1. O acusado é portador de doença mental? Em caso afirmativo, 

qual é a doença mental?2. A doença mental que acomete o acusado é 

anterior ou posterior ao fato delituoso (17/06/2016)?3. O acusado é 

dotado de desenvolvimento incompleto ou retardado?4. Em razão da 

doença mental (ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado), 

no dia da infração penal o acusado era inteiramente incapaz de entender o 

caráter ilícito do fato delituoso?5. Em razão da doença mental (ou do 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado), no dia da infração penal 

o acusado, apesar de compreender o caráter ilícito do fato delituoso, era 

inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse 

entendimento?6. Em razão da doença mental (ou do desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado), no dia da infração penal o acusado não 

era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso?7. Em 

razão da doença mental (ou do desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado), no dia da infração penal o acusado, apesar de compreender o 

caráter ilícito do fato delituoso, não era inteiramente capaz de 

determinar-se de acordo com esse entendimento? 8. Necessita o acusado 

de tratamento especializado? E que espécie? Por quanto tempo?

Intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo sucessivo de 03 

(três) dias, apresentem demais quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108307 Nr: 1494-77.2015.811.0102

 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: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1494-77.2015.811.0102

Código n. 108307

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o rito especial proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ANDRÉ LUIZ 

GALVÃO.

Devidamente citado, o requerido manteve-se silente, tendo sido decretada 

a sua revelia em sentença proferida à ref. 33.

O processo veio concluso, tendo em vista que a intimação do requerido da 

sentença proferida nos autos foi infrutífera (ref. 51).

Nos termos do artigo 346 do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial”. Assim, afigura-se desnecessária a expedição de intimação por 

carta.

Quanto ao autor, verifica-se que este tem advogado constituído nos autos, 

tendo a sua intimação sido efetivada por meio de publicação no DJE (ref. 

41).

Assim, CERTIFIQUE-SE a ocorrência do trânsito em julgado nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, DÊ-SE vista a parte autora. Prazo de 15 

(quinze).

Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/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.: 115389 Nr: 973-64.2017.811.0102

 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: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Materiais de 

Construção Ltda ME

 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:

 Autos n. 973-64.2017.811.0102

Código n. 115389

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido à ref. 33, uma vez que tal pleito já foi analisado e 

indeferido pelo juízo, quando da análise da tutela antecipada “indefiro os 
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pedidos de expedição de ofícios, pois não são atos submetidos à reserva 

de jurisdição e por isso podem ser feitos pelo próprio autor, bem como 

indefiro a retirada de eventuais ônus existentes, pois a propriedade ainda 

não está consolidada, tendo em vista a possibilidade de o requerido quitar 

a dívida”.

No mais, CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento da Carta Precatória 

expedida à ref. 30. Tendo sido negativa, INTIME-SE a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, promover a citação do requerido, sob pena de extinção 

do processo.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Vera/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.: 109818 Nr: 453-41.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA ROCHA, DMDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BARROS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 453-41.2016.811.0102

Código nº: 109818

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da arte autora (ref.50), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110249 Nr: 602-37.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MONICA BRITEZ - 

OAB:19528/O

 Autos n. 602-37.2016.811.0102

Código n. 110249

Vistos, etc.

A Defensoria Pública requereu, à ref. 37, a suspensão do processo poro 

60 (sessenta) dias, para apresentação de documentos, uma vez que 

transferiu sua faculdade ao Paraná/PR, não residindo mais com o genitor. 

Posteriormente, à ref. 40, apresentou impugnação à contestação, juntado 

novos documentos.

Assim, diante dos relatos acimados, e considerando que já decorreu o 

prazo de 60 (sessenta) dias, requerido pela parte autora, DETERMINO que 

seja dada nova vista ao Ministério Público, considerando que o pleito 

envolve incapaz (artigo 178, inciso II do CPC).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Vera/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.: 115215 Nr: 894-85.2017.811.0102

 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: Elias Balduíno Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARLI FRANCISCA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 115215

Processo nº 894-85.2017.811.0102

Vistos etc.

Inicialmente, considerando a existência de menor envolvido na ação de 

inventário – Patrick Henrique Ferreira e Priscila Maira Ferreira – faz-se 

necessária a intimação do Ministério Público para intervir no feito – artigo 

178, inciso II do CPC.

Ressalte-se que a sua intervenção já basta, nos termos do § 1º do art. 

1.182 do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de 

nomeação de curador à lide, em razão do fato de que o Ministério Público 

atuará no presente procedimento como fiscal de aplicação da Lei, 

estando, assim, resguardados os direitos dos interditandos.

Assim, DE-SE vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação 

quanto às primeiras declarações apresentadas.

CITEM-SE os herdeiros e os legatários e o testamenteiro, se houver 

testamento, bem como a Fazenda Pública – Nacional, Estadual e Municipal 

(CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 

634), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, art. 630 e 633), 

lavre-se o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o (a) 

inventariante para prestá-las.

Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias (CPC, 

art. 637).

Feito o cálculo, digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em seguida, a 

Fazenda Pública (CPC, art. 638).

 Requisite-se, se ainda não fora juntada aos autos, certidão negativa do 

Imposto de Renda.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114349 Nr: 554-44.2017.811.0102

 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: JDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO 

- OAB:14027

 Autos n. 554-44.2017.811.0102

Código n. 114349

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito especial, proposta por JOSIANE DE JESUS, em 

face de DIOGO MORO, objetivando o reconhecimento e dissolução de 

união estável.

 À ref. 37, a requerente manifestou-se pela desistência da ação.

 Considerando que o requerido foi devidamente citado da presente ação, 

apresentando contestação à ref. 23, foi determinada sua intimação para 

manifestação quanto ao pedido de desistência (ref. 40), tendo este 

concordado com a extinção da ação à ref. 47.

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, e a concordância do 

requerido, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.
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Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais). Contudo, a 

exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 

98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios 

da gratuidade de justiça (ref.04).

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 26 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121770 Nr: 697-96.2018.811.0102

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA CRISTINA KORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 697-96.2018.811.0102

Código nº: 121770

 Vistos, etc.

Diante da certidão à ref. 13, considerando que o Defensor Público desta 

comarca já retornou das férias, REMETAM-SE os autos a Defensoria 

Pública, para promover a Defesa da requerida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118130 Nr: 2079-61.2017.811.0102

 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: MILTON SUTILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2079-61.2017.811.0102

Código n. 118130

Vistos, etc.

Cuida-se de ação ajuizada sob o rito ordinário por MILTON SUTILE em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, na 

qual pleiteia a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural.

Em respaldo, argumenta que, na condição de rurícola, atende os requisitos 

legais para a concessão do referido benefício, vez que exerceu 

atividades rurais no período de carência exigido para aposentadoria 

pleiteada.

A inicial veio instruída com procuração e documentos (pág. 13/42).

A tutela antecipada foi indeferida, sendo concedidos os benefícios da 

justiça gratuita (ref.08).

Devidamente citado (ref. 20), o requerido apresentou contestação à ref. 

22, aduzindo preliminarmente a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No mais, 

sustentou que a requerente não atende os requisitos legais para a 

concessão do benefício em tela, pois não teria comprovado o exercício de 

labor rural no período de carência exigido para o deferimento da 

aposentadoria por idade rural, sobretudo porque não restou comprovado o 

efetivo exercício rural nos meses da carência; subsidiariamente, requereu 

sejam os juros e a correção monetária calculados a partir da citação, 

observando-se o disposto no art. 5º da Lei nº 11.960/2009. Ainda, pugnou 

pela fixação de honorários advocatícios em 10% do valor das parcelas 

vencidas.

Impugnação à contestação à ref. 26.

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da parte 

autora, sendo as alegações finais apresentadas pela parte autora em 

audiência.

 O requerido não compareceu à audiência, pelo que foi declarada a 

preclusão da apresentação de suas alegações finais.

É o breve relatório. DECIDO.

Não havendo questões preliminares a serem sanadas, passo ao exame do 

mérito.

 Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, ajuizada com fundamento da 

condição rurícola da parte autora.

A concessão da aposentadoria do trabalhador rural por idade, prevista no 

artigo 48 da Lei 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de dois 

requisitos, a saber:

a) idade mínima de sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e 

cinco (55) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e,

b) comprovação do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143 

da Lei nº 8.213/91.

No caso em tela, verifico que o requerente atende a ambos os requisitos.

 O requisito etário está demonstrado à pág.15, por cópia de documento de 

identificação, o qual revela que a parte autora, na data do pedido 

administrativo (25/07/2017), contava com mais de 60 (sessenta) anos de 

idade.

Por sua vez, quanto à atividade rural no período de carência do benefício, 

sabe-se que a comprovação do tempo de serviço para fins 

previdenciários pressupõe início razoável de prova material 

contemporânea ao período alegado, devendo ser corroborada por prova 

testemunhal idônea (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 149 do STJ).

 In casu, o início razoável de prova material está suficientemente 

caracterizado pelos seguintes documentos: Carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores datada de 1998; Notas de Produtor Rural datadas de 2002 

à 2003; Nota Fiscal constando como endereço Chácara Sutile, datada de 

2009; Nota de Produtor Rural datada de 2012; Boleto em nome do Marcílio 

Sutile (filho do autor) datada de 2013, constando como endereço Zona 

Rural de Vera/MT; Nota fiscal de compra de produtos rurais em nome da 

companheira do autor, datado de 2015; Nota fiscal de compra de produtos 

rurais em nome do autor, datadas de 2016; Termo de Prestação com 

Diferimento do ICMS, em nome do autor, constando como endereço Zona 

Rural de Nova Mutum/MT, datado de 2002; Termo de desistência de lote 

rural (Poronga) em favor de Marcelo Sutile (filho do autor), datado de 

2005; Declaração da associação de projeto de assentamento Alto Celeste, 

datada de 2016, atestando que a esposa do requerente, Irene Pereira 

Sutile, reside no assentamento Alto Celeste (Gleba Poronga) desde 2004; 

Fatura de energia, constando como endereço Zona Rural de Vera, datada 

de 2014, em nome de Marcelo Sutile; Taxa de filiação ao sindicato dos 

trabalhadores rurais datado de 1998.

Cabe ressaltar que o rol do art. 106 da Lei nº 8.213/91, dispositivo que 

menciona os documentos idôneos à comprovação do exercício da 

atividade rural, é tido pelo STJ como meramente exemplificativo, e não 

taxativo. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira Seção, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, AgRg no REsp 

995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 24.03.2008, p. 1.

Noutra perspectiva, vale destacar que o a jurisprudência pátria já 

consolidou o entendimento de que o tal "início razoável de prova material" 

não deve necessariamente abranger todo o período laborado nas lides 

campesinas - daí se tratar, de fato, de apenas um início de prova a ser 

completado por testemunhas idôneas (STJ - AgRg no REsp 1180335/PR, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 

03/08/2011).

 A Testemunha Maria Edite, confirmou em audiência que conhece o 

requerente desde 2007, e que este mora no sítio junto com sua esposa, 

onde plantão mandioca e hortaliças. Que a fonte de renda da família 

provem do sítio, não possuindo empregados nem maquinários. Que 

quando chegou no Assentamento o requerente já residia no local. Que 

desconhece que o requerente e sua esposa possuam emprego na cidade.

No mesmo sentido, a testemunha Cenilde Carvalho, afirmou conhecer o 

requerente desde 2005, sendo que este reside no assentamento Alto 

Celeste com sua esposa. Que plantão hortaliças para sobreviver e vender 

algumas coisas. Que o filho do requerente o ajuda nos fins de semana. 

Que o sítio do requerente possui aproximadamente 25ha; Que não 

possuem empregados. Que chegou no Assentamento em 2005, sendo que 

o requerente já residia no local.

 Com efeito, os depoimentos das testemunhas aliados aos documentos 

apresentados pela parte autora, mostram-se convincentes, sendo 
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consentâneo com os demais elementos probatórios coligidos nos autos, 

revelando ser, a parte autora, pessoa que dedicou grande parte da sua 

vida ao labor rural.

 Nesse contexto, uma vez evidenciado que a parte autora dedicou-se ao 

labor rural em período correspondente à carência do benefício pleiteado, 

atendendo aos requisitos antes da formulação de seu requerimento 

administrativo, impõe-se o acolhimento da pretensão.

O benefício é devido desde a data do requerimento administrativo, 

conforme remansosa jurisprudência do STJ: “O termo inicial do benefício 

deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na ausência de 

requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a 

partir da citação” [REsp 1568343/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016].

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder a autora o 

benefício aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 25/07/2017 (data do requerimento administrativo), com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês.

 Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo índice 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme 

entendimento do STJ (Recurso Extraordinário nº 870947/SE); e b) juros de 

mora, desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice 

previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).

Autarquia isenta de custas, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

 CONDENO a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil 

(pois é certo que o valor da vantagem econômica da parte autora não é 

superior a duzentos salários mínimos) e da Súmula nº 111 do STJ.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 

3º, I, NCPC).

SIRVA A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO, devendo sua cópia ser 

encaminhada ao INSS, a fim de que implemente o benefício previdenciário 

em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o 

que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, 

AO ARQUIVO, com as anotações necessárias, sem prejuízo de 

desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se 

requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118147 Nr: 2094-30.2017.811.0102

 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: CELETI LENI GESKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder a autora o 

benefício aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 25/07/2017 (data do requerimento administrativo), com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 302-75.2016.811.0102

 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: João Ferreira de Souza, ESPOLIO DE VICENTE 

FERREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE RITA MARIA DE SOUZA, MARIA DO 

ROSARIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES KING CARR DE MUZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 302-75.2016.811.0102

 Código n°: 109262

Vistos, etc.

Considerando qe as partes postularam em audiência, pela prova pericial, a 

qual foi deferida (ref. 98), NOMEIO para a prestação dos trabalhos, o 

perito Dr. FABIANO ANDRÉ PETTER– Perito Cadastrado no Banco de 

Peritos do sítio do TJMT, com escritório na Avenida Alexandre Feronato, 

1200, UFMT – Distrito Industrial, Sinop/MT, - telefone (66) 9.9976-23-25 – 

e-mail: petter.fabiano@gmail.com, termos do art. 464 do Código de 

Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes para os fins do artigo 465, § 1º, do CPC.

INTIME-SE o perito, através do e-mail acima indicado, para apresentar, em 

05 (cinco) dias: a) sua proposta de honorários; b) seu currículo, com a 

comprovação de sua especialização; c) seus contatos profissionais, em 

especial, o endereço eletrônico (caso seja divergente do acima indicado), 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC).

Informado o valor da proposta dos honorários, MANIFESTEM-SE as partes, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC), caso não 

discordem da quantia, deveram as partes realizar o depósito judicial no 

mesmo prazo.

Havendo concordância, comprovado o depósito dos honorários, INTIME-SE 

o perito nomeado para indicar dia, hora e local para o início da perícia, com 

o objetivo de atender ao disposto no artigo 431-A do CPC, consignando a 

fixação do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da perícia.

Para tanto, poderá valer-se de todos os meios necessários, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder das partes, de 

terceiros ou de repartições públicas, bem como instruir o laudo com 

planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia (art. 473, § 3º, CPC).

Indicada a data da produção da prova, INTIMEM-SE as partes.

Apresentado o laudo, MANIFESTEM-SE as partes no prazo comum de 15 

(quinze) dias (art. 477, § 1º, CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes, INTIME-SE o perito 

para prestar os eventuais esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 477, § 2º, CPC).

Fica facultado ao expert nomeado o pagamento de até 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários periciais no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários (art. 465, §4º, CPC).

De outro lado, REITERE-SE o oficio de ref. 100. Desatendido, extraía-se 

cópia dos autos e encaminhe-se para abertura de Inquérito Policial, a fim 

de que se possa averiguar eventual crime de desobediência (Art. 330,CP).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113410 Nr: 122-25.2017.811.0102

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para aplicar a 

representada CRISTINA GONÇALVES MARÇAL a medida socioeducativa 

de liberdade assistida, prevista no artigo 112, IV, c/c artigo 118, ambos da 
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Lei nº 8.069/90, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, nos termos do 

artigo 118, § 2º, do mesmo diploma, a qual poderá ser revogada a 

qualquer momento caso constatada mudança no comportamento da 

adolescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103542 Nr: 1244-78.2014.811.0102

 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: EVERTON PLÁ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123 MT, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:6865-A MT

 Autos nº: 1244-78.2014.811.0102

 Código n°: 103542

Vistos, etc.

Considerando a informação de que o embargante não mais dispõe de 

conta bacária junto ao executado Carlos Plá da Silva, DEFIRO o pedido de 

ref. 40, devendo os valores desbloqueados serem depositados na conta 

indicada pelo embargante.

 De tudo cumprido, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, RETAM-SE OS 

AUTOS AO ARQUIVO, com as devidas baixas.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 19 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107159 Nr: 1091-11.2015.811.0102

 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: DBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 efeito, evidenciado que a parte exequente a sua representante legal 

estão residindo em Sorriso/MT, é do Juízo dessa localidade a competência 

absoluta para o processo e julgamento da causa, na forma do art. 147, I, 

da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre o 

tema, confiram-se os seguintes julgados (grifamos): (...) CONFLITO 

POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS DE MODIFICAÇÃO DE 

GUARDA E DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHO MENOR. GUARDA JÁ 

EXERCIDA POR UM DOS GENITORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ART. 147, I). SÚMULA 

383/STJ. 1. A competência para dirimir as questões referentes à guarda 

de menor é, em princípio, do Juízo do foro do domicílio de quem já a exerce 

legalmente, nos termos do que dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 2. Nos termos do enunciado da Súmula 383/STJ, "A 

competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". 3. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO 

DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE RECIFE - PE. 

(CC 126.175/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 11/12/2013, DJe 14/03/2014) Ante o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Sorriso/MT, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se expedindo o necessário. Vera-MT, 12 de junho de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 344-13.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMOLIN E PLA DA SILVA LTDA, CARLOS 

PLA DA SILVA, YARA CONCEIÇÃO BERNARDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT-5.238, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 . Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ref. 27, tendo em vista que a 

execução pretendida deve ser promovida nos autos dos embargos de 

terceiro (1244-78.2014.811.0102), onde foi reconhecido o direito do 

postulante. De outro lado, INDEFIRO o pedido de penhora de cotas sociais 

do executado (ref. 31). Isso porque não foram esgotados os demais meios 

de localização de bens em nome da parte executada de forma menos 

gravosa. Além do mais, não foi juntado aos autos documento que 

comprove a quantidade de cotas sociais, efetivamente pertencentes ao 

executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107662 Nr: 1242-74.2015.811.0102

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI DE OLIVEIRA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Processo n.º 1242-74.2015.811.0102

 Cód. 107662

Vistos etc.

Defiro o pedido à ref. 128.

O caso é de mero erro material, passível de retificação inclusive de ofício, 

considerando que a advogada que subscreve a petição retro foi nomeada 

para atuar no feito (pág. 87), não sendo determinada, entretanto, a 

correspondente expedição de certidão em seu nome.

Assim, DETERMINO que se expeça certidão de crédito em favor da 

advogada nomeada, Doutora Carla Cristina Mayer, OAB/MT 18.586, no 

valor à pág. 87.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Cumprido, encaminhem-se os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114049 Nr: 420-17.2017.811.0102

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Autos n. 420-17.2017.811.0102

Código n. 114049

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por ARLETE LUZIA DA 

ROCHA em face de SIMONE ARAÚJO DE PONTE, objetivando a guarda do 

menor José Vitor Araújo de Ponte.

 À ref. 57, a requerente manifestou-se pela desistência da ação.

 Considerando que a requerida foi devidamente citada, apresentando 

contestação à ref.29, foi determinada sua intimação para manifestação 

quanto ao pedido de desistência (ref.58), tendo esta concordado com a 

extinção da ação à ref. 63.

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, e a concordância da 

requerida, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Ante a nomeação da digna advogada à pág. 08, FIXO os honorários 
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advocatícios em 02 (dois) URH, observados os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.

EXPEÇA-SE certidão em favor da defensora dativa, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Contudo, a 

exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 

98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios 

da gratuidade de justiça (ref.04).

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-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.: 110259 Nr: 606-74.2016.811.0102

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCB, JNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 606-74.2016.811.0102

Código n°: 110259

Vistos etc.

É certo que o Código de Processo Civil traz em seu artigo 274, §único, que 

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

As intimações dos requeridos da sentença proferida nos autos foram 

encaminhadas aos endereços constantes nos autos, sendo negativa.

Contudo, a fim de evitar eventual futura nulidade, quanto ao requerido 

João Nunes de Oliveira, DETERMINO que seja realizada nova tentativa de 

intimação, sendo que, caso entenda o Oficial de Justiça que o réu esteja 

se ocultando, deve este avaliar o cabimento da intimação por hora certa.

Já quanto à requerida Maitana do Carmo Bueno, DETERMINO a sua 

intimação da sentença por edital.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/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.: 118511 Nr: 2237-19.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2237-19.2017.811.0102

Código n°: 118511

Vistos, etc.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, se manifestou à ref. 12, 

informando não ser o caso de alegar quaisquer das matérias do artigo 

535, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito. Requereu, contudo, a 

intimação do exequente para que deposite os títulos originais na Secretaria 

deste juízo.

Assim, inicialmente, DETERMINO a intimação do exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, entregue na secretaria as certidões originais o 

qual pretende a cobrança neste feito.

No mais, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos, os cálculos apresentados pela parte 

exequente na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do 

Código de Processo Civil.

 No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, 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 de ofício 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).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 28 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114366 Nr: 560-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SÉRGIO TIRITAN, ODAIR TIRITAN, 

ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos, 

consignando no referido ato as faculdades e prazos dos artigos 914 e 

916 do NCPC, salientando que, via de regra, os embargos à execução não 

mais possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 

1.º do artigo 919 do referido Diploma Processual Civil.2.Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, devendo a 

avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os elementos 

necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO na mesma 

oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. 

do CPC/2015).3.Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens móveis, 

deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o 

Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se tratar 

de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge (artigo 842 

do CPC/2015). 4.O oficial de justiça, não encontrando a parte executada 

para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, de tudo 

certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015).5.Na forma do 

artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, 

fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, devendo 

conservá-los e manter a guarda dos mesmos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-72.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

OUBEDI HOLANDA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 
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comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 22/08/2018 Hora: 13:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-42.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ARRUDA NORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 22/08/2018 Hora: 13:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-27.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 22/08/2018 Hora: 13:40 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-12.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MARCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 22/08/2018 Hora: 14:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-94.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 22/08/2018 Hora: 14:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-79.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 22/08/2018 Hora: 14:40 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-34.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 09:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BALESTRO WASMUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 09:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-86.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 09:40 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-71.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ WASMUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 10:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-26.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-93.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 10:40 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-78.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FREIRE ROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 13:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-48.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA FRAGA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 13:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-33.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA FRAGA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 13:40 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-18.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LARA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA BEATRIZ NICOLI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 14:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-17.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DE JESUS SOBRINHO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 05/09/2018 Hora: 14:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-85.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA VIEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 22/08/2018 Hora: 15:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-70.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA VIEIRA 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 na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 22/08/2018 Hora: 15:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-92.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 29/08/2018 Hora: 13:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-02.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 29/08/2018 Hora: 13:40 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-24.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALDIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000054-24.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLA CRISTINA MAYER - MT0018586S, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 14:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95,com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-65.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT22627/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000060-65.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - MT22627/O-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 15:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95,com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000052-54.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID GEMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

1000052-54.2018.8.11.0102. Requerente: Hidráulica Pedrinho Eireli – Epp 

Requerido: David Gemelli Vistos, etc. Devidamente comprovado o depósito 

prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 

12 de junho de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-53.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA MARQUES PINTADO OAB - MT17934/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 25/07/2018 Hora: 14:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-53.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI KALINE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000022-53.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 15:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95,com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 28 de junho de 2018.
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                      ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA TANGARÁ DA SERRA 
 
PORTARIA Nº 037/2018/DF   

 
O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 
  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro grau 
de jurisdição do Poder Judiciário; 

 
CONSIDERANDO que o Dr. Marcos Terêncio Pires estará em usufruto de férias de 11 a 20/07/18, 
bem como Dr. Francisco Ney Gaíva no período de 02 a 20/07/18; o Dr. Anderson Gomes Junqueira 
em usufruto de compensatórias no período de 01 a 30/07/18 e, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
participará de evento no Tribunal de Justiça nos dia 12 e 13/07/18;  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o 
mês de Julho, a saber: 

 
 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

02/07 (19h) 
a 
06/07 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de Barros 
(1ª Vara Cível) 

 
Elizabeth Perez 

09/07 (19h) 
a 
13/07 (12h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva 
(4ª Vara Cível) 

 
Imerildes Alves de Brito 

16/07 (19h) 
a 
20/07 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial) 

 
Jocelene Ormond 

23/07 (19h) 
a 
27/07 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal Tangará da Serra) 

 
Luciana Palácio Pilatti 

30/07 (19h) 
a 
03/08 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de Barros 
(1ª Vara Cível) 

 
Luzilene Araújo Pimentel 

 
 
 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

29/06 (19h) 
a 

Dr. Marcos Terencio A. Pires 
(5ª Vara Cível) 

 
Mariana Girotto 

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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02/07 (12h) 
06/07 (19h) 
a 
09/07 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial Tangará da Serra) 

 
Marina Marques 

13/07 (19h) 
a 
16/07 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal Tangará da Serra) 

 
Marlene Dias 

20/07 (19h) 
a 
23/07 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão  
(Vara Única Sapezal) 
 

 
Raisa Ferreira 

27/07 (19h) 
a 
30/07 (12h) 

Dr. Silvio Mendonça 
(1ª Vara de Barra do Bugres) 

 
Regiane Gomes 

 
V - OFICIAIS DE JUSTIÇA   

 
DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01  João Antonio Prieto 9 9987 1529 
02 Osmar Deluca (66) 9 9631 4235 
03 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 
04 João Antonio Prieto 9 9987 1529 
05 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 

06 a 08 Manoel Reis C. Ribeiro 9 9987 1373 
09 Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 
10 Wilson César Rosa 9 9613 5782 
11 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 
12 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

13 a 15 Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 
16  Edson Osmar Alviano Costa      9 9978 4565 
17 Arash Kaffashi 9 9923 3828 
18 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 
19 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 

20 a 22 Maria Célia de Sousa 9 9985 6009 
23 Renata Garcia da Costa 9 9936 3315 
24 Osmar Deluca (66) 9 9631 4235 
25 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 
26 João Antonio Prieto 9 9987 1529 

27 a 29 José da Cruz Costa 9 8402 7127 
30 Manoel Reis C. Ribeiro 9 9987 1373 
31 Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 
JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade      (65) 9 9609-0619 
2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 
3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 
(65) 9 9968-9592 
(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Maryslainnee A. C. Figueira (65) 9 9602-0843 
5ª Vara Cível Carlly Eich Alves    (65) 9 9927-8768 
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Diego Ethan Nunes (65) 9 9646 8803 
(66) 9 9218-5277  

1ª Vara Criminal Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655 
2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 

Diogo Batista Carneiro  
(66) 9 9958 0109   
(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 
Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 
(65) 9 9235-4989 

 
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 homologação.  
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
Tangará da Serra, 21 de junho de 2018. 

 
FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÂ 
 

EDITAL Nº. 10/2018-DF 
 
O DOUTOR RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM Juiz Substituto em Substituição 
Legal e Diretor do Foro desta Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos da Lei Federal nº. 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº. 
08/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, do Edital nº. 014/2012/GSCP, publicado no 
DJE nº. 8813, em 17 de maio de 2012, e da Portaria nº. 55/2013/PRES, de 31 de janeiro de 
2013. 
 
CONSIDERANDO o teor da decisão proferida em 18 de dezembro de 2017, pelo 
Excelentíssimo Senhor Vice-Diretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
Senhor Eduardo da Silveira Campos, nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo 
nº. 57/2017 (CIA nº 0149951-95.2017.811.0000), que autorizou a realização de novo 
processo seletivo de estagiários de nível médio. 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 06/2018-DF, qual torna público a abertura do 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para Nível Médio. 
 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 09/2018-DF, o qual tornou publico relação 
definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, em conformidade ao Edital 
nº. 06/2018-DF, bem como definiu data, horário e local da realização da aplicação do teste 
seletivo. 
 
RESOLVE: 

  
TORNAR PÚBLICO o gabarito provisório de respostas em conformidade com o Edital 
nº. 06/2018-DF. 
 
1. GABARITO PROVISÓRIO 

 
01. A 11. C 21. D 31. D 
02. B 12. B 22. D 32. A 
03. C 13. C 23. C 33. C 
04. D 14. C 24. D 34. A 
05. A 15. C 25. A 35. B 
06. C 16. D 26. A 36. D 
07. B 17. B 27. B 37. A 
08. D 18. D 28. C 38. B 
09. D 19. D 29. C 39. C 
10. C 20. D 30. D 40. A 

 
 
1. DOS RECURSOS 
 
2.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do 
Edital, quanto: 
a) Ao gabarito provisório; 
b) Ao resultado final do Processo Seletivo. 
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2.2 Os recursos deverão ser interpostos na Diretoria do Foro da Comarca de Aripuanã/MT. 
 
2.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos 
pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 
 
2.4 Os recursos devem conter a identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e 
consistente. 
 
2.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de 
questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Aripuanã Estado de Mato Grosso, aos 26 (vinte 
e seis) dias do mês de junho (06) de dois mil e dezoito (2018). 
Eu,  (Carlos Alexandre Tiemann) Gestor Geral de 1ª Entrância, que o digitei e assino. 

 
Aripuanã/MT, aos 26 de junho de 2018. 
 
 
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz Substituto em Substituição Legal e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE ARIPUANÂ 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO 
COMARCA DE ARIPUANÃ – ESTADO DE MATO GROSSO 
 
EDITAL N.º 11/2018-DF 
 
O DOUTOR RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM Juiz Substituto em 
Substituição Legal e Diretor do Foro desta Comarca de Aripuanã/MT, na forma da lei, 
por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, nos autos do Pedido de Abertura de 
Processo Seletivo Autos ID. 55.766, no uso de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 29/2014/CM de 29.10.2014, do 
Conselho da Magistratura e conforme Edital nº. 10/2016-DF (DJE 9820/2016), qual 
tornou público a abertura de Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo da 
Comarca de Aripuanã, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 
CONSIDERANDO os termos do Edital nº 04/2018-DF (DJE: 10199/2018), qual 
tornou público a reabertura do Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo; 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital 07/2018-DF (DJE: 10242/2018) o qual tornou 
público a relação definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, bem 
como, a data e local da realização da prova. 
 
RESOLVE; 
 
TORNAR PÚBLICO o GABARITO PROVISÓRIO de respostas da Prova Objetiva do 
Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo. 
 
1. GABARITO PROVISÓRIO 
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02 
 

D 

03 
 

A 

04 
 

B 
05 
 

D 

06 
 

C 

07 
 

C 

08 
 

A 
09 
 

C 

10 
 

D 

11 
 

B 

12 
 

A 
13 
 

C 

14 
 

D 

15 
 

D 

16 
 

C 
17 
 

D 
 

18 
 

A 

19 
 

D 

20 
 

C 
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2. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
 
2.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias úteis após a 

publicação do ato que tornar público: 
a) o indeferimento de inscrição do candidato; 
 
b) o gabarito provisório da prova objetiva; 
 
c) a eliminação do candidato; 
 
d) a classificação do candidato. 

 
2.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, não 

cabendo recursos adicionais. 
 
2.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos correspondentes 

a esta questão serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a prova. 
 
2.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos recursos, a prova 

será corrigida de acordo com o gabarito oficial. 
 
2.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Aripuanã, 
Estado de Mato Grosso, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezoito (26-06-2018). Eu,  (Carlos Alexandre Tiemann) Gestor Geral de 1ª Entrância, 
que o digitei e assino. 

 
 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz Substituto em Substituição Legal e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÂ 
 

EDITAL Nº. 12/2018-DF 
   

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ SUBSTITUTO EM SUBSTITUIÇÃO 
LEGAL E DIRETOR DO FORO, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, Coordenador do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril 
de 2007, o Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações 
posteriores, e o Provimento nº 15/2016-CM:  

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 16/2017-DF (DJE: 10109/2017), o qual tornou 
público a abertura do Processo Seletivo para Conciliador do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Aripuanã: 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 03/2018-DF (DJE:10198/2018), o qual tornou 
público à REABERTURA do Processo Seletivo para Conciliador do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Aripuanã; 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 08/2018-DF (DJE: 10242/2018), o qual tornou 
pública a relação definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, em 
conformidade ao Edital nº. 16/2017-DF e Edital nº. 03/2018-DF, bem como definir data, 
horário e local da realização da aplicação do teste seletivo; 

 
RESOLVE: 
  
TORNAR PÚBLICO o GABARITO PROVISÓRIO de respostas do Processo Seletivo 
para Conciliador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 
Comarca de Aripuanã.  

 
1. GABARITO PROVISÓRIO 
 
01. E 11. B 21. E 31. D 41. E 
02. C 12. E 22. B 32. E 42. E 
03. B 13. B 23. E 33. C 43. C 
04. D 14. A 24. E 34. D 44. A 
05. C 15. A 25. D 35. A 45. A 
06. E 16. A 26. D 36. D 46. E 
07. B 17. D 27. C 37. B 47. E 
08. C 18. B 28. C 38. D 48. B 
09. C 19. B 29. D 39. D 49. E 
10. A 20. B 30. B 40. E 50. D 

 
 
2. DOS RECURSOS 
 
2.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz 
responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição 
fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente 
ao da divulgação do resultado. 
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2.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, 
sendo desconsiderado o recurso em duplicidade. 
 
2.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que 
apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, 
conforme determinado pelos Editais e Comunicados. 
 
2.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, 
processando-se o resultado da Prova Objetiva. 
 
2.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido. 
 
2.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de gabarito definitivo. 
 
2.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da 
ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo 
Processo Seletivo. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
Aripuanã-MT, 26 de junho de 2018. 
 
 
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz Substituto em Substituição Legal e Diretor do Foro 
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